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ال�صبت، 2019/6/1

�لتخلي عن  �لقد�ص، وال  ببيع  “�إننا لن نقبل  �لفل�صطينية حممود عبا�ص  �ل�صلطة  قال رئي�ص  	•
ثو�بتنا �لوطنية وحقوق �صعبنا، و�صيبقى �صعبنا �صامد�ً على �أر�صه، ولن يركع �إال هلل وحده، 

و�صيو��صل ن�صاله �مل�رشوع �إىل �أن يحقق �أهد�فه �لوطنية“. و�أ�صاف عبا�ص، يف كلمته �لتي 

وزعت يف موؤمتر �لقمة �الإ�صالمية يف دورتها �لـ 14 �ملنعقدة يف مكة �ملكرمة: “�إننا مقبلون على 

�أمام خيار�ت ال حتمد عقباها،  مرحلة غاية يف �ل�صعوبة، �الأمر �لذي قد يفتح �لباب و��صعاً 

مبا يف ذلك �تخاذ قر�ر�ت م�صريية، وكلنا ثقة �أنكم )�لقادة( �صتكونون كما كنتم د�ئماً معنا يف 

1
ن�صالنا، �صد�ً منيعاً و�صند�ً يف وجه حماوالت ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية“.

�أبو مرزوق، يف تغريدة على تويرت،  �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص مو�صى  �ملكتب  ذكر ع�صو  	•
�أن وفد�ً من �حلركة، برئا�صة �الأخ �لرئي�ص �ل�صابق للمكتب �ل�صيا�صي حلما�ص خالد م�صعل، 

بكافة  �لوطنية  ق�صيتنا  “��صتعر��ص  ومّت  ثاين،  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  قطر  �أمري  �لتقى 

�أ�صقائها  بجانب  قطر  وقوف  �الأمري  �صمو  و�أكد  �لر�هنة،  �ملرحلة  يف  بها  متر  وما  جو�نبها، 

2
�لفل�صطينيني ودعمها لهم على كافة �ل�صعد“.

ك�صف ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد �أن م�رش تقوم بتحرك جدي يف ملف  	•
�الأحمد،  وقال   .2007 منذ  �مل�صتمر  �لد�خلي  �النق�صام  حالة  و�إنهاء  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة 

“�ت�صاالت م�صتمرة ومتو��صلة مع �جلانب �مل�رشي  �إن  �لر�صمية،  الإذ�عة �صوت فل�صطني 

“�رشورة  من �أجل �خلروج من �جلمود يف هذ� �مللف �لذي م�صى عليه عدة �صهور“، موؤكد�ً 

]ت�رشين  يف  وحتديد�ً  �صابقاً،  حما�ص  حركة  مع  توقيعها  مّت  �لتي  �مل�صاحلة  �تفاقيات  تنفيذ 

3
�الأول/[ �أكتوبر 2017“.

و�الأجهزة  �جلي�ص  �إن  �آيزنكوت،  غادي  �ل�صابق،  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  قال  	•
�لعربية  �لدول  مع  �لتعاون  يف  �لقائمة  �لفر�ص  ��صتغالل  تو��صل  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبارية 

و�أ�صار  �ملتعاظمة.  �الإقليمية  �لتحديد�ت  ومو�جهة  �لقومي  �أمنها  عن  �لدفاع  يف  “�ملعتدلة“ 
�آيزنكوت، يف مقابلة �أجرتها معه �صحيفة معاريف، �إىل �أن �جلي�ص وكالً من جهازي �ل�صاباك 

�لعامل �لعربي، يف حماولة لتقلي�ص �ملخاطر  و�ملو�صاد يعملون ب�صكل وثيق مع نظر�ئهم يف 
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تعزيز  ل�صمان  �رشورياً  بات  �لتعاون  هذ�  �أن  على  م�صدد�ً  “�إ�رش�ئيل“،  لها  تتعر�ص  �لتي 

4
قدرة “�إ�رش�ئيل“ على �لت�صدي للتحديات �الإقليمية.

�أفادت معطيات �صادرة عن مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني باأن 36  	•
�ل�صفة  33 من غزة وثالثة من  2019، بينهم  �أيار/ مايو  ��صت�صهدو� خالل �صهر  فل�صطينياً 

�لغربية. و�أ�صار �ملركز �إىل �أن عدد �ل�صهد�ء منذ �إعالن تر�مب �لقد�ص عا�صمة لدولة �الحتالل 

�الحتياجات  ذوي  من  و6  �صيدة،  و18  طفالً،   98 بينهم   448 �إىل  �رتفع   ،2017/12/6 يف 

�الإعد�د  خالل  �ملقاومة  عنا�رش  من   21 ��صت�صهاد  نف�صها  �لفرتة  �صهدت  فيما  �خلا�صة. 

و�لتجهيز، و72 نتيجة �لق�صف �الإ�رش�ئيلي، و10 �أ�رشى يف �صجون �الحتالل، و��صت�صهاد 

�لغزيّ فادي �لبط�ص بعملية �غتيال يف ماليزيا. و�أو�صحت �لدر��صة �الإح�صائية �لتي �أعدها 

�ملركز، �أن �صهد�ء م�صري�ت �لعودة على حدود غزة �ل�رشقية، و�لتي �نطلقت يف 2018/3/30، 

�رتفع عددهم حتى نهاية �أيار/ مايو 2019 �إىل 249 �صهيد�ً، بينهم 67 طفالً، و�صحفينَْي، و3 

5
من عنا�رش �لطو�قم �لطبية.

�أفاد مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق، �لتابع لد�ئرة �لعمل و�لتخطيط يف منظمة  	•
�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على  �إثر  �أطفال و4 �صيد�ت، �رتقو�   4 31 �صهيد�ً، بينهم  باأن  �لتحرير، 

قطاع غزة خالل �أيار/ مايو 2019. و�أ�صار �ملركز، يف تقريره �ل�صهري حول �أبرز �النتهاكات 

350 فل�صطينياً يف �ل�صفة و�لقد�ص وقطاع غزة  �أن قو�ت �الحتالل �عتقلت  �إىل  �الإ�رش�ئيلية، 

154 نتيجة غار�ت  380 فل�صطينياً، بينهم  �إ�صابة  �إىل  �لنظر  2019، ولفت  �أيار/ مايو  خالل 

يف  �أ�صيبو�   42 �إىل  �إ�صافة  �لعودة،  مب�صري�ت  م�صاركتهم  خالل  و184  �الحتالل،  طائر�ت 

يف  ومن�صاأة  بيتاً   20 نف�صها  �لفرتة  خالل  هدمت  �الحتالل  �صلطات  �أن  �ملركز  وبنّي  �ل�صفة. 

6
�ل�صفة و�لقد�ص.

االأحد، 2019/6/2

�لتفريق  يجب  �إنه  �لتحرير،  ملنظمة  �لتابعة  �الإ�رش�ئيلي،  �ملجتمع  مع  �لتو��صل  جلنة  قالت  	•
�لعمل على  �أمر مرفو�ٌص ومد�ٌن فل�صطينياً، وبني  �لتطبيع مع �الحتالل و�أدو�ته، وهو  بني 

�جلبهة �الإ�رش�ئيلية �لد�خلية، من خالل �حلو�ر و�لتو��صل و�لنقا�ص مع �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي 

�لتو��صل  �للجنة، يف بيان لها، تعقيباً على ما تناولته و�صائل  �ملتعددة. و�صددت  و�رش�ئحه 

بـ“�لتطبيعي“ �صاركت به �للجنة، و“�لتهجم �لال م�صوؤول“  �الجتماعي حول لقاء و�صفوه 

على �مل�صاركني فيه، و�الإ�صاءة �إليهم، على �أن منظمة �لتحرير ببناجمها �لوطني هي �ملظلة 

7
�ل�رشعية للجنة �لتو��صل.
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�الإ�رش�ئيلية  ��صتباكات بني م�صلنّي فل�صطينيني و�ل�رشطة  �الأق�صى  �مل�صجد  �صهدت باحات  	•
يف يوم عطلة يهودية تتز�من مع �الأيام �الأخرية من �صهر رم�صان. و�أغلقت عنا�رش �ل�رشطة 

عقب  منها  تبقى  ما  �مل�صلّون  فّك  وقد  �حلديدية،  بال�صال�صل  �لقبلي  �مل�صلى  �الإ�رش�ئيلية 

وقال  �لوقت.  لبع�ص  �مل�صجد  د�خل  �صخ�ص   2,000 نحو  حا�رشت  �لتي  �لقو�ت  �ن�صحاب 

8
نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، يف بيان له، �إن قو�ت �الحتالل �عتقلت نحو 50 فل�صطينياً.

ك�صفت �صحيفة نيويورك تايز �أن مقرتحات ويل عهد �أبو ظبي �ل�صيخ حممد بن ز�يد، هي  	•
جوهر خطة م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، و�صهره جاريد كو�صرن، لت�صوية 

�ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي. وقالت �ل�صحيفة، يف حتقيق لها، �إن �بن ز�يد هو �أول من 

قدم روؤية لت�صوية من �خلارج للق�صية �لفل�صطينية وتبنتها �إد�رة تر�مب. و�أ�صافت �أن هذه 

 Barack �أوباما  �ل�صابق بار�ك  �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي  �ملقرتحات هي ذ�تها �لتي رف�صتها 

9
Obama من قبل.

�إن �لفل�صطينيني  قال م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، و�صهره جاريد كو�صرن،  	•
وعندما  فل�صطينية.  دولة  �إقامة  تاأييد  حّد  �إىل  ي�صل  مل  ولكنه  �مل�صري“،  “تقرير  ي�صتحقون 

 HBO )Home Box Office( أو� �أيت�ص بي  �صئل كو�صرن، يف برنامج تلفزيوين على حمطة 

�لتلفزيونية عما �إذ� كان يكن للفل�صطينيني توقع �لتحرر من �لتدخل �لع�صكري و�حلكومي 

�أن  يعتقد  كان  �إذ�  عما  كو�صرن  و�صئل  عالياً“.  “طموحاً  �صيكون  هذ�  �إن  قال  �الإ�رش�ئيلي، 

جيد  �صوؤ�ل  “هذ�  فقال:  �إ�رش�ئيلي،  تدخل  دون  �أنف�صهم  يحكمو�  �أن  �لفل�صطينيني  باإمكان 

جد�ً. هذ� �أمر علينا �أن ننتظر لرن�ه. �الأمل �أن ي�صبحو� قادرين، مبرور �لوقت، على �حلكم“. 

ثقة  عدم  ب�صاأن  مهتم  غري  �إنه  كو�صرن  قال   ،Axios �أك�صيو�ص  موقع  مع  مقابلة  وخالل 

�إن كانت �خلطة �صتح�ّصن حياتهم،  به؛ الأنهم �صيبنون قر�ر�تهم على م�صاألة  �لفل�صطينيني 

�أن  �لفل�صطينيون مع �لوقت قادرين على �حلكم. و�أكد كو�صرن  �أن ي�صبح  �أنه ياأمل  م�صيفاً 

�لفل�صطينيني يحتاجون �إىل نظام ق�صائي عادل، وحرية �إعالم، وحرية تعبري، وت�صامح مع 

10
جميع �الأديان، قبل �أن ت�صبح �الأر��صي �لفل�صطينية “قابلة لال�صتثمار فيها“.

�صبعة  و�إ�صابة  جنود  ثالثة  مقتل  �صوري  ع�صكري  م�صدر  عن  رويرتز  وكالة  نقلت  	•
�إن  “�إ�رش�ئيل“  قالت  �أن  بعد  وذلك  �لقنيطرة،  ريف  على  �إ�رش�ئيلي  ق�صف  جر�ء  �آخرين 

حملية  م�صادر  وكانت  �ملحتلة.  �جلوالن  مرتفعات  باجتاه  �صورية  من  �أطلقا  �صاروخني 

 �أفادت باأن من بني �ملو�قع �مل�صتهدفة، ب�صت غار�ت ُمتتالية، تل �أبو �لثعالب يف حميط �لك�صوة

11
جنوب دم�صق.



254

اليوميات الفل�سطينية

�خلارجية  وزير  �عرت�فات  ت�صمن  �صوتي  ت�صجيل  عن  بو�صت  و��صنطن  �صحيفة  ك�صفت  	•
“�صفقة  رف�ص  يتّم  قد  باأنه  يهود،  زعماء  مع  مغلق  �جتماع  يف  بومبيو،  مايك  �الأمريكي، 

من  �ن�صحابها  تعلن  باأن  �ملعنية  �الأطر�ف  بع�ص  من  توقعات  هناك  و�أن  �لنهاية،  يف  �لقرن“ 

كافية  م�صاحة  على  �حل�صول  يكن  “هل  بومبيو:  وت�صاءل  لها.  منا�صبة  غري  الأنها  �خلطة 

للنقا�ص حول كيفية تطويرها؟“. و�أ�صاف بومبيو �أن �لبع�ص قد يقول �إنها مل تاأِت باجلديد، 

12
و�إنها ال تالئمه، و�إنها حتتوي على ناحيتني جيدتني وت�صع نو�ٍح �صيئة.

ك�صف قائد يف �صالح �ملدفعية بكتائب �لق�صام �لنقاب عن معلومات جديدة تتعلق باملو�جهة  	•
�لتي خا�صتها �ملقاومة �لفل�صطينية، ويف مقدمتها كتائب �لق�صام، مع جي�ص �الحتالل مطلع 

�أيار/ مايو 2019، رد�ً على عدو�نه بحّق �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني. ويف حديث خا�ص ملوقع 

�لق�صام �الإلكرتوين قال �أبو معاذ: “�إن معدل �إطالق �ل�صو�ريخ من قبل كتائب �لق�صام خالل 

مئات  جماهدونا  �أطلق  حيث  �الحتالل،  مع  �ملو�جهة  تاريخ  يف  �الأعلى  هو  �الأخرية  �جلولة 

�ل�صو�ريخ ذ�ت �لقدرة �لتدمريية �لكبرية خالل 30 �صاعة فقط“. وك�صف �أبو معاذ �أن معظم 

�صّجيل،  عائلة  من  �صو�ريخ  هي  �ل�صاروخية،  �لرمايات  يف  ��صتخدمت  �لتي  �ل�صو�ريخ، 

�أبرزها  كان  حيث  كبرية،  تدمريية  بقدرة  تتميز  و�لتي  �ملختلفة،  مبَدَياتها  �ل�صنع،  حملية 

�صاروخ �أ�ص40 �أو S40، �لذي دكّ �أ�صدود وبئر �ل�صبع، و�صبب دمار�ً هائالً، الفتاً �لنظر �إىل 

13
�أن �صو�ريخ �صجّيل ��صتخدمت يف دكّ ع�صقالن و�أحدثت دمار�ً بالغاً.

متار حقل  من  �لطبيعي  للغاز  جتريبي  ب�صخ  �الإ�رش�ئيلية   Delek ديليك  �رشكة  بد�أت  	•	
على   Globes جلوب�ص  �صحيفة  وذكرت  م�رش.  �إىل  �ملتو�صط  �لبحر  يف   Tamar gas field

موقعها �الإلكرتوين، �أن �صّخ �لغاز �لتجريبي بد�أ يوم �جلمعة 2019/5/31، من خالل �أنبوب 

من  ر�صمياً  �لغاز  �صّخ  يبد�أ  �أن  على  �لعري�ص،  �إىل  ع�صقالن  من  يتد  �لبحر،  �صطح  حتت 

90 كم، وهو مبلكية  �الأنبوب قر�بة  2019/6/30. ويبلغ طول هذ�  �إىل م�رش يف  “�إ�رش�ئيل“ 
 Delek Drilling رشكة غاز �رشق �ملتو�صط �مل�رشية، �لتي ��صرتتها �رشكتا ديليك دريلينغ�

�ل�رشق  �الأمريكية باال�صرت�ك مع �رشكة غاز   Nobel Energy �إنريجي  �الإ�رش�ئيلية ونوبل 

14
�مل�رشية، وكانت ت�صتخدم يف �ملا�صي ل�صخ �لغاز من م�رش �إىل “�إ�رش�ئيل“.

االإثنني، 2019/6/3

�إن ت�رشيحات كو�صرن �لتي قال فيها  �أبو ردينة،  قال �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة نبيل  	•
�إنه غري متاأكد من قدرة �ل�صعب �لفل�صطيني على حكم نف�صه، و�إن تخل�ص �لفل�صطينيني من 
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�الحتالل طموح عال، ت�صكل ��صتفز�ز�ً و��صتخفافاً بال�صعب �لفل�صطيني وباالأمتني �لعربية 

و�الإ�صالمية، وتُعبّ عن مدى ف�صل ما ي�صمى بـ“خطة �لقرن“، �لتي حتاول �الإد�رة �الأمريكية 

15
ت�صويقها بال فائدة.

�أكد رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �أن �ملقاومة �صتعمل على مر�كمة �لقوة  	•
ال�صتكمال عدة �لتحرير، و�لوقوف للعدو باملر�صاد، وردعه عن �لتغول على حقوق �ل�صعب 

�لفل�صطيني ومقد�صاته. و�أعلن �ل�صنو�ر موقف ف�صائل �ملقاومة �لر�ف�ص لـ“�صفقة �لقرن“، 

بع�ص  هرولة  من  و��صتغرب  �لبحرين،  ملوؤمتر  �لف�صائل  رف�ص  عن  وعبّ  �ملوؤ�مر�ت،  وكل 

و�الإ�رش�ب  �حلد�د  �إعالن  �إىل  �لبحرين“  يف  “�أهلنا  د�عياً  �الحتالل،  الإر�صاء  �لعربية  �لدول 

16
يومي 25 و2019/6/26.

قال ع�صو �لكني�صت بت�صلئيل �صموتريت�ص �إن “�إ�رش�ئيل“ يجب �أن تعمل مبوجب “�لق�صاء  	•
�لتور�تي“. وقال �صموتريت�ص، يف مقابلة مع هيئة �الإذ�عة �لر�صمية �الإ�رش�ئيلية، �إن “�إ�رش�ئيل 

�صتعود لتد�ر كما كانت يف �أيام �مللك د�وود و�مللك �صليمان، مبوجب �لتور�ة... هكذ� يجب �أن 

17
تكون، وهذه دولة يهودية“.

“�للجنة للبنى �لتحتية �لقومية“ �الإ�رش�ئيلية، بعد رف�ص �العرت��صات،  �صادقت ما ت�صمى  	•
�ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �لب�ق  حائط  �إىل  ي�صل  مُعلَّق(  )قطار  هو�ئية  �صالل  �إقامة  م�رشوع  على 

و�لذي تعمل عليه وز�رة �ل�صياحة وما ت�صمى “�ل�صلطة لتطوير �لقد�ص“. وبح�صب �ملخطط، 

فاإن م�صار �ل�صالل �لهو�ئية ي�صل �إىل 1,400م، وي�صمل 3 حمطات تبد�أ من �مل�صتعمرة �الأملانية 

عربة   73 ي�صم  كما  �ملغاربة،  باب  يف  �الأخرية  و�ملحطة  �صهيون،  جبل  ثمّ  �لطالبية(،  )قرب 

)�صلة( هو�ئية. وبح�صب �ملخططني ف�صيكون باالإمكان نقل نحو 3 �آالف �صخ�ص يف �ل�صاعة يف 

18
كل �جتاه.

�لتيفور يف حم�ص، ما  �إير�نية“ يف مطار  “قو�عد وم�صتودعات  �إ�رش�ئيلية  ��صتهدفت غار�ت  	•
ت�صبب مبقتل 15 عن�رش�ً من هذه �لقو�ت، وذلك يف ثاين ��صتهد�ف �إ�رش�ئيلي خالل 24 �صاعة 

19
ملو�قع �صورية.

�أنف�صهم“، بعد  بـ“��صتجماع  �الإ�رش�ئيليني  �ل�صا�صة  �الأمريكي دونالد تر�مب  �لرئي�ص  طالب  	•
ف�صل رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو يف ت�صكيل حكومة جديدة، وتوّجه �لبالد �إىل �نتخابات 

�لبيت  حديقة  يف  لل�صحفيني  تر�مب  وقال   .2019 خريف  يف  �إجر�وؤها  �ملقرر  من  جديدة 

�الأبي�ص، قبل توجهه يف زيارة ر�صمية �إىل بريطانيا: �إن “�لو�صع يف �إ�رش�ئيل فو�صوي ب�صبب 
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�النتخابات. ول�صنا �صعد�ء بذلك“. و�أ�صار تر�مب �أي�صاً �إىل �أن وزير خارجيته مايك بومبيو 

قد يكون حمقاً يف تقييمه باأن “�صفقة �لقرن“ قد تف�صل، وقال: “�أعتقد �أن لدينا فر�صة جيدة، 

20
ولكن �صرنى ما �صيحدث“.

قالت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني، يف موؤمتر  	•
�صحفي، �إن بعثة �الحتاد �الأوروبي يف �لقد�ص �أبلغت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �ملعنية مبطالبتها 

�أعقاب  يف  ذلك  وياأتي  عليها.  ت�صتحوذ  �لتي  �ملمتلكات  عن  للفل�صطينيني  تعوي�صات  بتقدمي 

منحها  مركبة  �أجز�ء  من  م�صنوعة  در��صية  ف�صول  بيع  عن  �إ�رش�ئيلية  خمططات  �إعالن 

21
�الحتاد الأطفال فل�صطينيني.

الثالثاء، 2019/6/4

تدخلت �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية ومنعت بالقوة عنا�رش من جماعة حزب �لتحرير من  	•
�إقامة �صالة عيد �لفطر يوم �لثالثاء 2019/6/4، متحّدين قر�ر د�ئرة �الإفتاء �لتي �أعلنت �أن 

22
يوم �الأربعاء 2019/6/5 هو �أول �أيام �لعيد ولي�ص �لثالثاء.

 Alex في�صمان  �أليك�ص  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  يف  �لع�صكريني  �ملحللني  كبري  ك�صف  	•
Fishman، عن �صفقة ثالثية رو�صية �أمريكية �إ�رش�ئيلية ب�صاأن �صورية. وقال في�صمان �إن 

يونيو  حزير�ن/  �صهر  خالل  عقده  �ملزمع  �الإ�رش�ئيلي  �لرو�صي  �الأمريكي  �الأمني  �ملوؤمتر 

2019، �صيوؤ�صّ�ص ل�صفقة ثالثية تعرتف مبوجبها تل �أبيب وو��صنطن ب�رشعية نظام �الأ�صد، 

و��صنطن  �صتقل�ص  كما  �صورية.  يف  �الإير�ين  �لنفوذ  من  �حلدّ  على  رو�صيا  تعمل  �أن  مقابل 

23
مبوجب هذه �ل�صفقة �لعقوبات �ملفرو�صة على رو�صيا.

االأربعاء، 2019/6/5

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، �أمام �ل�صحفيني، بعد و�صعه �إكليالً من �لزهور  	•
�ل�صالم  “خطة  �إن  �لفطر،  يا�رش عرفات، مبنا�صبة حلول عيد  �لر�حل  �لرئي�ص  على �رشيح 

24
�الأمريكية �صتذهب �إىل �جلحيم، موؤكد�ً �أن �لفل�صطينيني �صيو�جهون هذه “�ملوؤ�مرة“.

تايز  نيويورك  ل�صحيفة  ت�رشيحات  يف  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  	•
“�ل�صلطة �لفل�صطينية �الآن على و�صك �النهيار ب�صبب م�صاكل مالية تفاقمت  �إن  �الأمريكية، 

من  و�الأ�رشى  قو�تها  �صّد  �لعمليات  منفذي  ذوي  رو�تب  �صحب  �إ�رش�ئيل  قر�ر  جر�ء 

�أمو�ل �ل�رش�ئب، ما دفع �ل�صلطة �إىل رف�ص ت�صلّم هذه �الأمو�ل، الأن ذلك يعتب �عرت�فاً باأن 
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�صيا�صياً،  مقبول  غري  �الأمر  “هذ�  �أن  على  م�صدد�ً  �إرهابيون“،  و�الأ�رشى  �لعمليات  منفذي 

�الأمريكية  �ملحاكم  �أمام  �صكاوى  �لفل�صطينية  و�مل�صارف  �ل�صلطة  مو�جهة  �إىل  يوؤدي  وقد 

25
و�الإ�رش�ئيلية“.

دعا ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية �إىل �لتوّحد جميعاً ملو�جهة �مل�رشوع  	•
�حلية،  وقال  �لفل�صطينية.  بالق�صية  �ملحدقة  �الأخطار  ومو�جهة  �الأمريكي  �ل�صهيوين 

لتحقيق  للوحدة بال قيود وال �رشوط  “�أيدينا ممدودة  �إن  �لعيد مبدينة غزة،  خالل خطبة 

��صرت�تيجية وطنية و��صحة“. و�أ�صاف �أنه “يحزننا �أن نرى بع�ص �الأنظمة و�لدول ت�صّوق 

لالحتالل على �رش�ع �لتطبيع �ملك�صور، الأن �لقادم على �الأمة ال ي�صتهدف فل�صطني وحدها، 

26
و�إمنا كل �الأمة ومقدر�تها“.

�نتقد �ملر�صد �الإير�ين �الأعلى علي خامنئي �خلطة �الأمريكية لـ“�ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط،  	•
د�عياً دول �خلليج �إىل عدم دعمها. وقال خامنئي، يف خطبة �صالة عيد �لفطر، �إن “�لهدف من 

هذ� �ملوؤمتر هو حتقيق خطة �خليانة �خلبيثة �الأمريكية �مل�صماة �صفقة �لقرن“، موؤكد�ً على �أن 

هذه �ل�صفقة “لن تتحقق، وهذه �ل�صفقة خيانة لالأمة �الإ�صالمية، ولن ترى �لنور“. و�أ�صاف 

قائالً �إن “زعماء بع�ص �لبلد�ن �الإ�صالمية يّهدون �الأر�صية لتطبيق �صفقة �لقرن“، موؤكد�ً 

�أن “خيانة بع�ص �لبلد�ن �الإ�صالمية للق�صية �لفل�صطينية ت�صتدعي �النتباه“. وتابع �أن “على 

27
حكام �ل�صعودية و�لبحرين �أن يعرفو� �أنهم دخلو� م�صتنقعاً ال نهاية له“.

اخلمي�س، 2019/6/6

�أوهانا  �أمري  �لليكود  حزب  عن  �لنائب  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  عنيّ  	•
تاريخ  يف  �جلن�صية  مبثليته  يقّر  وزير  �أول  لي�صبح  بالوكالة،  للعدل  وزير�ً   Amir Ohana

28
“�إ�رش�ئيل“.

�صعوديني  باحثني  �إىل  موؤخر�ً،  �ن�صّمو�،  �إ�رش�ئيليني  باحثني  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت  	•
و�صود�نيني وم�رشّيني و�أردنيني، للم�صاركة يف مركز �أبحاث �صوي�رشّي متخ�ّص�ص بـ“�إنقاذ 

�ل�صوي�رشي  �لفدر�يل  �ملعهد  لهاآرت�ص، تو�ّصط  �الأحمر. ووفقاً  �لبحر  �ملرجانيّة“ يف  �ل�صعاب 

للحكومة  �لتابع  لوز�ن،  يف   ،Swiss Federal Institute of Technology للتكنولوجيا 

�لتي ال يقيم عدد منها عالقات ديبلوما�صية  �لعربية  “�إ�رش�ئيل“ و�لدول  �ل�صوي�رشّية، بني 

29
معها، منها �ل�صود�ن و�ل�صعودية.
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�أعاد �أع�صاء من جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي ومن جمل�ص �لنو�ب يثلون �حلزبني، �جلمهوري  	•
�صنوياً  دوالر  مليون   50 يخ�ص�ص   ،2019/6/5 يف  قانون  م�رشوع  تقدمي  و�لديوقر�طي، 

لال�صتثمار يف �القت�صاد �لفل�صطيني، وكذلك للب�مج �لتي تعّزز �لعالقات �ل�صلمية و�لتعاي�صية 

بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني. وبح�صب م�رشوع �لقانون، �صين�صئ �لكوجنر�ص �صندوقاً 

و�ل�رشكات  �الأعمال  رو�د  بني  �لتمويل  وم�صاريع  �مل�صرتكة  �القت�صادية  “�لتنمية  لتعزيز 

�لفل�صطينية، وتلك �ملوجودة يف �لواليات �ملتحدة و�إ�رش�ئيل، لتح�صني �لتعاون �القت�صادي 

�ل�صلمي  و�لتعاي�ص  �ملجتمع  بناء  يف  �مل�صاركة  وزيادة  �لنا�ص،  بني  �ل�صالم  بناء  وبر�مج 

و�حلو�ر و�مل�صاحلة بني �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني“، و�صيعمل �ل�صندوق �ملقرتح يف �إطار 

30
�لوكالة �الأمريكية للتنمية �لدولية )يو �أ�ص �آيد( ووز�رة �خلارجية.

�الأ�صلحة  بيع  على  حظر  فر�ص  �الأوروبي  �الحتاد  مفو�صية  �أوروبياً  �أكاديياً   155 نا�صد  	•
�إىل  مفتوحة  ر�صالة  ويف  �لعلمية.  �الأبحاث  بر�مج  يف  �مل�صاركة  من  ومنعها  “�إ�رش�ئيل“،  �إىل 

�رشيح،  ب�صكل  �الإن�صان  حقوق  تنتهك  �أبيب  تل  �أن  �إىل  �لنظر  �الأكادييون  لفت  �ملفو�صية، 

�لر�صالة  على  �ملوقعون  ودعا  �ل�صالح.  بيعها  على  �صامل  حظر  بفر�ص  �الحتاد  مطالبني 

 Horizon 2020 الحتاد �الأوروبي �إىل تعليق م�صاركة “�إ�رش�ئيل“ يف برنامج �أفق 2020 �أو�

31
�لعلمي حتى تتوقف عن �نتهاك �لقانون �لدويل.

اجلمعة، 2019/6/7

�لوزر�ء  �أن  �أن تبني  بعد  �لتي تعاين �صائقة مالية،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �ملتحدة  �الأمم  د�نت  	•
وثائق  و�أظهرت   .%67 بن�صبة  �الأجور  يف  زيادة  �رش�ً  �أنف�صهم  �أعطو�  �ل�صابقة  �حلكومة  يف 

م�رشبة زيادة �لرو�تب �ل�صهرية يف �صنة 2017 من ثالثة �آالف دوالر �إىل خم�صة �آالف دوالر. 

وقال �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف: 

“�إن مثل هذه �ملمار�صات تتحدى �ملنطق وتثري غ�صب �لنا�ص، يف وقت يعاين �لفل�صطينيون 
32

من �صعوبات �قت�صادية“.

�دعى جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أن جهاز �ل�صاباك �أحبط حماولة نقل مو�د، من قطاع غزة  	•
�إىل �صيناء، من �أجل �صنع قذ�ئف �صاروخية ل�صالح حركة حما�ص. وحدث ذلك قبل �صهر، 

“منطقة  �إىل  دخال  فل�صطينيني  قاربني  و�أن  �الحتالل،  جي�ص  با�صم  للمتحدث  بيان  بح�صب 

�أن  �لبيان  �أمنية“. وتابع  “خرقا بذلك تعليمات  �لقاربني  و�أن  �لقطاع،  حمظورة“ يف جنوب 

حتقيق �ل�صاباك �أظهر �أن �ملعتقلني توجهو� من قطاع غزة �إىل �صيناء “يف �إطار حماولة تهريب 

33
مو�د ممنوعة، بينها 24 برميل فيبجال�ص، ت�صتخدمها حما�ص يف �صناعة �ل�صو�ريخ“.
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ال�صبت، 2019/6/8

يف  “�حلّق“  متلك  “�إ�رش�ئيل“  �أن  فريدمان  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  �أكد  	•
�صّم “جزء“ من �أر��صي �ل�صفة �لغربية. ويف مقابلة ن�رشتها �صحيفة نيويورك تايز، قال 

“يف ظّل ظروف  �إىل حّد ما، وقال:  �أمر م�رشوع  �لغربية  �أر��ٍص يف �ل�صفة  �إن �صّم  فريدمان 

�إ�رش�ئيل متلك �حلق يف �ملحافظة على جزء من، لكن على �الأغلب لي�ص كل  �أن  �أعتقد  معيّنة، 

�ل�صفة �لغربية“. وقال فريدمان �إن “�آخر ما يحتاجه �لعامل هو دولة فل�صطينية فا�صلة بني 

�إ�رش�ئيل و�الأردن“. ور�أى فريدمان �أن خطة تر�مب تهدف �إىل حت�صني ظروف �لفل�صطينيني 

34
�ملعي�صية، ولكنها لن ت�صّكل “حاّلً د�ئماً للنز�ع“.

�أعمال �ملقاومة �لفل�صطينية و�لعمليات �لفد�ئية  �أفاد موقع �لقناة �ل�صابعة �لعبية، باأن عدد  	•
2019. وقالت �لقناة  �أيار/ مايو  �صّد �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني ت�صاعف ثالث مر�ت خالل 

يف عملية   126 من  �لعمليات  عدد  و�رتفع  �صنتني“.  خالل  دموية  “�الأكرث  مايو  �أيار/   �إن 

يف �الأخرية  �لت�صعيد  موجة  �ندالع  مع  بالتز�من  مايو،  �أيار/  يف   449 �إىل  �أبريل،   ني�صان/ 

قطاع غزة. و�أدت عمليات �ملقاومة �إىل قتل 4 �إ�رش�ئيليني، نتيجة ل�صو�ريخ �ملقاومة �ملنطلقة 

35
من قطاع غزة.

�إ�رش�ب مفتوح عن  �ل�رشوع يف  �الإ�صالمي يف �صجون �الحتالل  �أ�رشى حركة �جلهاد  �أعلن  	•
�لطعام منت�صف حزير�ن/ يونيو 2019، يف حال مل ُتعد �ل�صلطة �لفل�صطينية رو�تبهم �ملقطوعة 

�ملقطوعة  �الأ�رشى  وطالب  �الأ�رشى.  عن  �صادر  بيان  ذكر  ما  بح�صب  ون�صف،  عام  منذ 

رو�تبهم، وعددهم 35، موؤ�ص�صة �لرئا�صة و�الأطر �لقيادية لل�صلطة �لفل�صطينية باإعادة حقهم 

�ملايل �لكامل وعدم �لتمييز بني �الأ�رشى على �أ�صا�ص �النتماء �حلزبي و�لف�صائلي. و�أو�صحو� 

�رش �أ�رشى قطاع غزة غري �ملنتمني 
ُ
�أنه يف �صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2018 قطعت رو�تب �أ

جريح،  1,100 نحو  رو�تب  قطعت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  مع  فتح.   حلركة 

36
و400 �أ�صري، و1,668 عائلة �صهيد منذ �أكرث من �صهرين جميعهم يف قطاع غزة.

هاجم رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق �إيهود بار�ك Ehud Barak �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية  	•
و�تهمها باأنها “خا�صعة“ لرئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو. وقال بار�ك، عب 

�رشيط م�صوّر ن�رشه على تويرت: “نتنياهو غارق يف �لتحقيقات و�التهامات، وب�صبب �صعفه 

ال ينجح حتى باإقامة حكومة. كذلك قال بار�ك “�إن فعل �ل�صيء نف�صه وتوقع �حل�صول على 

37
نتائج خمتلفة هو �جلنون“.
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خمتلف  من  مقاتلة  �إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  وحد�ت  تدرب  عن  تقرير�ً  �لعبية   12 قناة  ن�رشت  	•

�إ�صعاف قو�ت  �لوحد�ت على عمليات توّغل د�خل �حلدود �للبنانية، و�حتالل قرى بهدف 

حزب �هلل يف �أي مو�جهة حمتملة. وبح�صب �لتقرير، فاإن جميع �لوحد�ت �مليد�نية �أنهت يوم 

38
�الأربعاء، 2019/6/5 تدريبات ومناور�ت و��صعة حتاكي �حتالل قرى لبنانية.

�أعلنت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، عن ��صت�صهاد 39 الجئاً فل�صطينياً خالل  	•

15 الجئاً ق�صو�  �أن من بني �ل�صحايا  2019. و�أو�صحت �ملجموعة، يف بيان لها،  �أيار/ مايو 

حتت �لتعذيب يف �صجون ومعتقالت �لنظام �ل�صوري، و10 جر�ء �لق�صف، و7 �آخرين �أعدمو� 

ميد�نياً، و2 نتيجة طلق ناري، و4 ب�صبب �لتفجري، و�آخر ُقتل بر�صا�ص قنا�ص. و�أو�صحت 

�ملجموعة �أن عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �لذين ��صت�صهدو� جر�ء ��صتمر�ر �حلرب يف �صورية 

39
بلغ 3,987 �صحية.

االأحد، 2019/6/9

قالت �ل�صلطة �لفل�صطينية �إنها تدر�ص تقدمي �صكوى �صدّ �صفري �لواليات �ملتحدة �الأمريكية  	•

لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان، لدى �ملحكمة �جلنائية �لدولية، ب�صبب “خطورته على �ل�صلم 

و�الأمن يف �ملنطقة“. ود�نت وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية “ت�رشيحات ومو�قف �مل�صتوطن 

�أجز�ء من �ل�صفة �لغربية. و�تهمته  “�إ�رش�ئيل“ �صّم  �إن من حّق  فريدمان“، �لتي قال فيها 

باأنه يحمل “�أفكار�ً عن�رشية كولونيالية فوقية ومقززة“ ب�صبب و�صفه �لدولة �لفل�صطينية 

40
�لتي يكن �أن تقوم باأنها فا�صلة.

�لعويوي حقق ن�رش�ً حقيقياً  �الأ�صري ح�صن  باأن  �الأ�رشى و�ملحررين،  �أفادت هيئة �صوؤون  	•

على �إد�رة �ل�صجون، وعلّق �إ�رش�به �ملفتوح عن �لطعام، و�لذي بد�أه قبل 69 يوماً لو�صع حّد 

العتقاله �الإد�ري. و�أو�صحت �لهيئة، يف بيان �صحفي، �أن �ملفاو�صات بني �الأ�صري �لعويوي 

من  �صهور  �صتة  بعد  عنه  باالإفر�ج  يق�صي  باتفاق  �نتهت  و��صتخبار�تها  �ل�صجون  و�إد�رة 

41
�نتهاء �الأمر �الإد�ري �الأول، وبذلك يكون موعد �الإفر�ج عنه قبل نهاية �صنة 2019.

قال وزير �خلارجية �لقطري �ل�صيخ حممد بن عبد �لرحمن �آل ثاين �إن بالده �صتوؤيد �أي خطة  	•

لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط يقبل بها �لفل�صطينيون، موؤكد�ً، لل�صحفيني يف لندن، عدم �إمكانية 

42
فر�ص �أي حلّ على �لفل�صطينيني من جانب �لواليات �ملتحدة.
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االإثنني، 2019/6/10

�أرجاأت �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، دعوة “�إ�رش�ئيل“، ر�صمياً، �إىل موؤمتر �ملنامة. وقالت �لقناة  	•
كو�صرن،  جاريد  و�صهره  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  �إن   ،13 �الإ�رش�ئيلية 

�أبلغ رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف �جتماعهما يف �لقد�ص يف 2019/5/30، باأن 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية تنتظر تاأكيد �ملزيد من �لدول �لعربية م�صاركتها يف �ملوؤمتر قبل 

43
دعوة “�إ�رش�ئيل“.

�لدولية  �لوكالة  تقرير  على  تعقيباً  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  قال  	•
للطاقة �لذرية )The International Atomic Energy Agency )IAEA، و�لذي �أ�صار �إىل 

بتطوير  الإير�ن  ت�صمح  لن  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �ليور�نيوم،  تخ�صيب  وترية  �صارعت  �إير�ن  �أن 

�أ�صلحة نووية، “تعرّ�صها وتعرّ�ص �لعامل كله للخطر“، على حدّ قوله. و�تهم نتنياهو وزير 

44
�خلارجية �الإير�ين حممد جو�د ظريف بـ“�لكذب“.

50% يف حاالت فتح ملفات  ذكرت قناة �صبكة ري�صت كان �لعبية �أن هناك �رتفاعاً بن�صبة  	•
�أثناء �خلدمة  �إ�رش�ئيليني، قامو� بارتكاب جر�ئم وخمالفات جنائية، يف  حتقيق، �صّد جنود 

بالن�صبة نف�صها  �رتفاع  �إىل  �لنظر  �لقناة  �لع�صكرية، على مد�ر عامني. ولفتت  �ملو�قع  د�خل 

�ملو�قع  د�خل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �صفوف  يف  �جلن�صي،  و�لتحر�ص  �الغت�صاب  حاالت  يف 

45
وخالل �خلدمة �لع�صكرية.

ق�صية  يف  �الأرثوذك�صية  �لكني�صة  به  تقدمت  �لتما�صاً  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  رف�صت  	•
�ال�صتيطانية،   Ateret Cohanim كوهانيم  عطرييت  جلمعية  �لقد�ص  يف  لها  ممتلكات  بيع 

للجمعية  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �لعتيقة  �لبلدة  يف  للكني�صة  عقار�ت  ثالثة  بيع  على  و�صادقت 

�الأيام  تلقت يف  �إنها  �لبطريركية قوله  هاآرت�ص عن م�صدر يف  �ال�صتيطانية. ونقلت �صحيفة 

�الأخرية �صهاد�ت جديدة عن �لف�صاد يف عملية بيع �الأمالك، و�إن �لكني�صة تنوي �لعمل على 

46
�إلغاء �لقر�ر.

قال وكيل وز�رة �الأوقاف �لفل�صطيني ح�صام �أبو �لرب، �إن �الحتالل �نتهك �مل�صجد �الأق�صى  	•
�أكرث من 30 مرة، ومنع رفع �الأذ�ن يف �مل�صجد �الإبر�هيمي 42 وقتاً خالل �أيار/ مايو 2019، 

وعلى  �مل�صاجد،  باقي  وعلى  و�الإبر�هيمي  �الأق�صى  �مل�صجدين  على  �العتد�ء�ت  جممل  و�أن 

90 �عتد�ء خالل  �حلر��ص، و�الإبعاد�ت، و�العتد�ء�ت على �ملقابر، بلغت يف جمملها �أكرث من 

47
هذ� �ل�صهر.
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�إن  �ل�صهري،  تقريرها  يف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  يف  �لدولية  �لعالقات  د�ئرة  قالت  	•
مايو  �أيار/  خالل  خمتلفة،  بجروح   312 و�أ�صابت  فل�صطينياً،   29 قتلت  �الحتالل  قو�ت 

�لور�ص  ع�رش�ت  بينها  ومن�صاأة،  �صكنية  وحدة   800 تعر�ص  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار   .2019

 و�ملحال �لتجارية و�ملكاتب �الإعالمية، للدمار، خالل ق�صف قو�ت �الحتالل وعدو�نها على

48
قطاع غزة خالل �لفرتة ذ�تها.

�أقدم جمهولون عند منت�صف �الأحد 2019/6/9 - �الإثنني 2019/6/10 على �غتيال م�صوؤول  	•
مدير  من�صب  �أي�صاً  ي�صغل  �لذي  جر�ر،  قا�صم  حممد  �ل�صيخ  �صبعا،  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة 

م�صتو�صف �لرحمة �لطبي، حيث تعر�ص �إىل �إطالق نار. ونعت �جلماعة �الإ�صالمية، يف بيان 

�أيادي  �أن ن�صتثني منها  “مثل هكذ� عمليات وجر�ئم ال يكن  �أن  لها، �ل�صيخ جر�ر، و�أكدت 

49
�لعدو �الإ�رش�ئيلي، �لذي ال يز�ل يحتّل جزء�ً من �أر�صنا ويرتّب�ص باأهلها“.

�ملعار�صة  من  وفد  زيارة  عن   Edy Cohen كوهني  �إيدي  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحفي  ك�صف  	•
�ملعار�ص  �لوفد  رئي�ص  �صماه  ما  لقائه  �أثناء  يف  فيديو  مقطع  ن�رش  حيث  �أبيب،  تل  �ل�صورية 

50
�ل�صوري ع�صام زيتون.

ك�صف خ�رش حبيب، �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي، وع�صو جلنة �مل�صاحلة �ملجتمعية،  	•
عن ت�صوية ملف 40 �صهيد�ً من �صحايا �أحد�ث �النق�صام بني حركتي فتح وحما�ص. و�أو�صح 

من وجميعهم  �ل�صحايا  ملف  لت�صوية  �لتو�صل  مّت  �أنه  لـ“�لقد�ص“،  ت�رشيحات  يف   حبيب 

مبلغ دفع  �صيتم  �أنه  وبنّي  حما�ص.  من  ومثلهم  فتح،  من  �صهيد�ً   20 باعتماد  غزة،   قطاع 

50 �ألف دوالر لكل عائلة �صهيد، بدعم من �الإمار�ت �لتي رعت م�رشوعاً مماثالً لنحو 134 
51

�أ�رشة من �أ�رش �ل�صهد�ء، الفتاً �لنظر �إىل �أن �للجنة متكنت من ت�صوية ملفات 174 �أ�رشة.

الثالثاء، 2019/6/11

�أ�صفر ��صتباك م�صلح، وقع فجر يوم �لثالثاء يف مدينة نابل�ص، بني جنود �الحتالل �الإ�رش�ئيلي  	•
�لفل�صطيني،  �الأمن  عنا�رش  من  �ثنني  �إ�صابة  عن  �لفل�صطيني  �لوقائي  �الأمن  من  وقو�ت 

و�أتى �ال�صتباك عقب حما�رشة قو�ت �الحتالل ملقر �الأمن �لوقائي يف منطقة �لطور جنوب 

52
نابل�ص.

�إد�رة �لرئي�ص دونالد تر�مب  �أبلغت  �أن م�رش و�الأردن و�ملغرب  �أمريكيون  ذكر م�صوؤولون  	•
وقال  �لدول.  تلك  متثيل  م�صتوى  �إىل  �الإ�صارة  دون  �لبحرين  موؤمتر  ح�صور  باعتز�مها 

�الأعمال  قطاع  لكبار  وكذلك  و�ملالية  �القت�صاد  لوزر�ء  �لدعوة  وجهو�  �إنهم  �مل�صوؤولون 
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باملنطقة و�لعامل، للم�صاركة وبحث �ال�صتثمار يف �القت�صاد �لفل�صطيني �ملتعرث بقطاع غزة 

53
و�ل�صفة �لغربية.

ك�صف موقع �لقناة �ل�صابعة �الإ�رش�ئيلية �لتابع للم�صتوطنني �أن وز�رة �ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية  	•
و�صحب  �ملقاطعة  حركة  �صّد  �قت�صادية  مبعركة  و�صفته،  فيما  �رشعت،  �الإ�رش�ئيلية 

م�رشفياً  ح�صاباً  ثالثني  �إغالق  خالل  من  �أ�ص(،  دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت 

للمنظمات �لتابعة لها. و�أ�صار �ملوقع �إىل �أن هذه “�ملعركة“ تاأتي �متد�د�ً لتقرير �صابق ن�رشته 

�لوز�رة بعنو�ن “م�صلحون بربطات عنق“، زعمت فيه وجود عالقات وثيقة بني بي دي �أ�ص 

�ل�صعبية  و�جلبهة  حما�ص  مثل  �مل�صلحة  �لفل�صطينية  �ملنظمات  وبني  �حلقوقيني،  ون�صطائها 

�الأ�رشة  �أع�صاء  على  تعميمها  مّت  فيه  �لو�ردة  و�ملعلومات  �لتقرير  و�أن  فل�صطني،  لتحرير 

54
�لدولية، “ما �أ�صفر عن تر�جع �لدعم �ملايل �لذي جتمعه حركات �ملقاطعة حول �لعامل“.

1,610 �نتهاكات  وثّق تقرير �صادر عن �لد�ئرة �الإعالمية حلركة حما�ص بال�صفة �لغربية،  	•
�أبرز  فاإن  �لتقرير،  وبح�صب   .2019 مايو  �أيار/  خالل  و�لقد�ص  �ل�صفة  يف  �الحتالل  لقو�ت 

ووفقاً  �الحتالل.  بر�صا�ص  �ثنني  فل�صطينيني  ��صت�صهاد  يف  متثلت  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات 

و�أو�صح  م�صتوطناً.   815 قبل  من  مرة،   23 �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحام  تكرر  فاإنه  للتقرير 

�أكرثها  كان  كافة،  �ل�صفة  مدن  من  فل�صطينياً   365 �عتقال  �صهد  نف�صه  �ل�صهر  �أن  �لتقرير 

ملدنها  �قتحام  عملية   279 و�لقد�ص  �ل�صفة  مناطق  و�صهدت  معتقالً.   118 بو�قع  �لقد�ص  يف 

283 حاجز�ً ثابتاً وموؤقتاً.  169 منزالً، كما �أقامت قو�ت �الحتالل  �ملختلفة، تخللها مد�همة 

55
و�صهد �صهر �أيار/ مايو هدم �الحتالل ملنازل 8 مو�طنني.

 Shimon Peres Negev Nuclear �لنقب  يف  �لنووية  لالأبحاث  برييز  �صيمون  مركز  �أقر  	•
وحو�دث  م�صعة  ملو�د  ت�رشبات  ح�صل  �أنه  �الأوىل،  للمرة  ديونا،  يف   Research Center

على مّر �ل�صنني يف �ملركز. جاء ذلك يف وثيقة ك�صفت عنها يف �إطار دعوى تعوي�صات قدمها 

عامل �صابق يف �ملركز �لنووي، يدعى فريدي طويل Faridi Taweel، و�لذي �أ�صيب مبر�ص 

56
�ل�رشطان.

�لعليا  �ملحكمة  قر�ر  تطبيق  على  �لعمل  �ال�صتيطانية  كوهانيم  عطرييت  جمعية  با�رشت  	•
�لتي تقطنها منذ  �الأرثوذك�صية،  للكني�صة  �لتابعة  �لبيوت  �لفل�صطينية من  �لعائالت  و�إخالء 

57
�أكرث من 70 عاماً، يف حي �لن�صارى يف �لبلدة �لقدية من �لقد�ص.

ك�صف رئي�ص �حتاد جمعيات رجال �الأعمال �لفل�صطينيني، �أ�صامة عمرو، عن دعو�ت وّجهت  	•
لرجال �الأعمال للم�صاركة يف موؤمتر �لبحرين، و�أنه مّت رف�صها. وقال عمرو، يف حديث الإذ�عة 
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�صوت فل�صطني �لر�صمية، “�إن �لرف�ص كان �إما ب�صكل فردي، �أو ب�صكل جماعي“، م�صري�ً �إىل 

�أن �الحتاد �تخذ قر�ر�ً يف وقت �صابق ب�رشورة �اللتز�م مبوقف �لقيادة �لفل�صطينية، و�أن من 

58
يخالف هذ� �ملوقف �لوطني �لر�ف�ص للور�صة، خارج عن �ل�صف �لوطني �لفل�صطيني.

قال وزير �خلارجية �للبناين جب�ن با�صيل �إن بالده لن ت�صارك يف موؤمتر �لبحرين لغياب  	•
�لفل�صطينيني عنه. و�أ�صاف با�صيل، يف مقابلة مع �صبكة �صي �أن �أن �الأمريكية من لندن، حيث 

�ملطروحة  �خلطة  عن  و��صحة  فكرة  لدينا  تكون  �أن  “نف�صل  قائالً:  ر�صمية،  بزيارة  يقوم 

لل�صالم حيث �إننا مل نُ�صت�رش ب�صاأنها، ومل نبلّغ بها“. ولفت با�صيل �لنظر �إىل �أن “لبنان لديه 

�أر��ص حمتلة وفيه عدد كبري من �لالجئني منذ عام 1948، ولي�ص �أمر�ً طبيعياً عدم ��صت�صارته 

59
فيما ي�صمى خطة �صالم“.

قالت �لناطقة �لر�صمية با�صم وز�رة �خلارجية �الأمريكية �إن �صيا�صة �لواليات �ملتحدة جتاه  	•
على  ترّد  كانت  �لتي  �لناطقة،  وقالت  تتغري.  مل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان 

�إذ�  �ل�صحفي يف وز�رة �خلارجية عما  �إيجازها  �أثناء  �لقد�ص، يف  لها �صحيفة  �صوؤ�ل وجهته 

ما قاله �صفري و��صنطن يف “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان باأن “�إ�رش�ئيل لها �حلّق يف �صم �أجز�ء 

“مل يتغري موقف �الإد�رة  �أ�صبح يثّل �ل�صيا�صة �الأمريكية �لر�صمية:  من �ل�صفة �لغربية“، 

من �مل�صتوطنات، ومل تتغري �صيا�صتنا يف �ل�صفة �لغربية، وال �أعتقد �أن هناك �أي �صيء جديد 

60
لالإبالغ عنه“.

�أكرث من مئة جمعية ونقابة وحركة وفنانني وموؤ�ص�صات ومر�كز ثقافية وترفيهية  �أعلنت  	•
من  حّرة  مناطق  �أْي  �الإ�رش�ئيلي،  �لعن�رشي  �لف�صل  من  خالية  �أنها  �إيطاليا  يف  وريا�صية 

يتخذون  فاإّنهم  �أن�صطتهم،  يف  �الأخالقيات  دمج  �صمان  ومع  �الإ�رش�ئيلي،  �الأبارتهايد 

موقفاً ُمد�ِفعاً عن حقوق �الإن�صان و�صّد جميع �أ�صكال �لتمييز، ت�صامناً مع مطالبة �ل�صعب 

�ال�صتثمار�ت  �ملقاطعة و�صحب  �لفل�صطيني باحلرية و�لعد�لة و�مل�صاو�ة، كما ذكرت حركة 

61
وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص( - فرع �إيطاليا يف بياٍن ر�صمّي يف �صفحتها على تويرت.

االأربعاء، 2019/6/12

قررت �حلكومة �ملولدوفية نقل �صفارة بالدها �إىل �لقد�ص. وقال رئي�ص �حلكومة يف مولدوفا،  	•
بافيل فيليب Pavel Filip، �إن �لقر�ر ياأتي يف �إطار وفاء حكومته بتعهد�تها. و�أ�صاف فيليب، 

تعي�صها  �لتي  �ل�صيا�صي  �لغمو�ص  حالة  ب�صبب  جاء  �تخذه،  �لذي  �لقر�ر  �إن  له،  ت�رشيح  يف 

هذ�  تعطيل  �ل�صلطة  على  لال�صتيالء  �ل�صاعية  �الأحز�ب  �أحد  مبحاولة  و�صفه  وما  �لبالد، 

62
�مل�رشوع.
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�لعامل  يف  نوعي  تغيري  يحدث  �إنه  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  قال  	•
�الإ�صالمي بـ“ف�صل قوة �إ�رش�ئيل“، م�صيفاً �أن “�إ�رش�ئيل“ تعمل على “منع �أعد�ئها من �إقامة 

63
قو�عد هجومية بالقرب منها“. وتابع قائالً �إن “�لدول �ملعتدلة تن�صج عالقات معنا“.

�أكدت �حلكومة �لفل�صطينية �أن موقف دولة فل�صطني ومنظمة �لتحرير، فيما يتعلق بور�صة  	•
عمل �ملنامة ثابت، و�أنها لن حت�رش تلك �لور�صة، د�عية �جلميع �إىل عدم ح�صورها. وجاء يف 

بيان �صادر عن �ملتحدث �لر�صمي با�صم �حلكومة �إبر�هيم ملحم، �أنه “خالفاً ملا قيل باالأم�ص 

و�ململكة  �لها�صمية،  �الأردنية  �ململكة  يف  �الأ�صقاء  باأن  علماً  �لفل�صطينية  �حلكومة  �أخذت  فقد 

64
�ملغربية، وجمهورية م�رش �لعربية، مل يعلنو� قبولهم �مل�صاركة يف ور�صة �لبحرين“.

�أنهم   ،Al-Monitor �أكّد �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي خ�رش حبيب ملوقع �ملونيتور  	•
“�صفقة  �لعامل، عازمون على عدم مترير  �أحر�ر  يف �حلركة، وبامل�صاركة مع موؤّيديهم من 

�لقرن“، مو�صحاً �أن �ل�صعب �لفل�صطيني باأطيافه كاّفة ر�ف�ص لها، ملا لها من تد�عيات خطرية 

وم�صادرة حلقوقه. وعن ��صتخد�م �لقّوة يف �إ�صقاط �خلطة �الأمريكية، قال: “�حلركة جاهزة 

�إن لزم �الأمر ال�صتخد�م �لقّوة، فاملقاومة لديها قّوة ت�صتطيع �أن ت�صع حّد للهيمنة �الأمريكية 

�لت�صعيد  �حتماالت  فتبقى  �أر�صنا،  على  جاثمة  �إ�رش�ئيل  “طاملا  وقال:  و�الإ�رش�ئيلية“. 

ملو�جهة  خيار  �أن�صب  �لقتالية  معّد�تها  وتطوير  �ملقاومة  خيار  ويبقى  حلظة،  كّل  يف  و�ردة 

65
�إ�رش�ئيل“.

�لدول  د�عياً  �لبحرين،  ور�صة  مبقاطعة  �لعربية  �لدول  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  طالب  	•
“�لند�مة“. ودعا  �أعلنت �مل�صاركة �إىل �لرت�جع عن ذلك، وو�صف �لور�صة باأنها ور�صة  �لتي 

�هلل،  ر�م  يف  عقده  �لفتياين،  ماجد  �ملجل�ص  �رش  الأمني  �صحفي  موؤمتر  خالل  فتح“،  “ثوري 
بعد �جتماعات طارئة الأع�صاء �ملجل�ص عقدت خالل يومني، مملكة �لبحرين الإلغاء �لور�صة. 

�أخ�رش لالإد�رة �الأمريكية، لتكون �صم�صار�ً  “�إعطاء �صوء  �أن �مل�صاركة فيها  ور�أى �ملجل�ص 

66
وو�صيطاً لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية و�لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، و�إيجاد بديل عنه“.

لور�صة  �لطاهر عن موؤمتر �صعبي مو�ٍز  �ل�صعبية يف �صورية ماهر  �لقيادي يف �جلبهة  �أعلن  	•
�لبحرين يُعقد يف بريوت بالتز�من مع عقد �لور�صة �لتي �صتعقد يف �لبحرين. و�أ�صاف �لطاهر 

�أن “�ملوؤمتر �صيكون بح�صور ف�صائل منظمة �لتحرير وكافة �لقوى �ل�صيا�صية و�صخ�صيات 

مقابل  �قت�صادية  ر�صوة  الأي  �لر�ف�ص  و�لعربي  �لفل�صطيني  �ملوقف  على  للتاأكيد  عربية، 

بيع �حلقوق �لفل�صطينية، و�أن �صعبنا متم�صك بق�صيته �ملركزية دون �النتقا�ص �أو �مل�صا�ص 

67
بها“.
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�أعلنت �الأمم �ملتحدة �أنها �صتوفد نائب من�صق �الأمم �ملتحدة لل�صوؤون �الإن�صانية يف �الأر��صي  	•
68

�لفل�صطينية �ملحتلة جيمي ماكغولدريك حل�صور ور�صة �ملنامة.

اخلمي�س، 2019/6/13

�أكدت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، يف �جتماعها �لت�صاوري، �لذي عقدته يف  	•
ر�م �هلل، موقفها �لر�ف�ص لور�صة �لعمل �لتي دعت �الإد�رة �الأمريكية لعقدها يف �ملنامة. ودعت 

�للجنة، يف بيان لها، جميع �الأطر�ف �لتي تلقت دعو�ت، عدم �ال�صتجابة للدعوة. وطالبت من 

�لدول �لعربية �لتم�صك مببادرة �ل�صالم �لعربية ل�صنة 2002 دون �أي تغيري �أو تعديل، كذلك 

قر�ر�ت قمة �لظهر�ن )قمة �لقد�ص( 2018، وقر�ر�ت قمة تون�ص 2019، وقمة منظمة �لتعاون 

69
�الإ�صالمي 2019.

 ،Nikki Haley قالت �صفرية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �ل�صابقة يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل 	•
“�إ�رش�ئيل“ فوق كل �صيء �آخر.  “�صفقة �لقرن“ و�لرئي�ص دونالد تر�مب يرون �أن �أمن  �إن 

بها،  �لرتحيب  ينبغي  وبالتايل  “�إ�رش�ئيل“،  ترعب  لن  لـ“�ل�صالم“  تر�مب  خطة  �أن  وبيّنت 

لـ“�إ�رش�ئيل“. وتابعت  �لقومي  �الأمن  �الإ�رش�ر مب�صالح  �أن �خلطة تعتمد على منع  موؤكدًة 

قائلة: “رف�ص عبا�ص يك�صف وجهه �حلقيقي، ويدل �أن �لدول �لعربية باالأ�صا�ص ال تهتم حقاً 

بالفل�صطينيني، الأنه لو كان �لفل�صطينيون مهمني بالن�صبة لهم، ف�صوف يقودون �أبو مازن �إىل 

70
طاولة �ملفاو�صات من �أجل حت�صني �حلياة و�لو�صع“.

�إن موجة كبرية من �النتقاد�ت وّجهها �مل�صتوطنون يف غالف غزة  12 �لعبية  قالت �لقناة  	•
بعد �أحد�ث ليلة �خلمي�ص 2019/6/13. وقال رئي�ص م�صتعمرة �أ�صكول �إنهم �صهدو� 11 جولة 

ت�صعيد ما�صية جميعها �نتهت بدون �أي نتيجة، و�أ�صاف �أنهم ال ي�صتطيعون �رشح �صيا�صة 

رئي�ص  و�أكد  �ل�صيا�صة.  هذه  هي  ما  يعرفون  ال  الأنهم  غزة  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

�مل�صتعمرة �أنهم يعي�صون منذ عام ون�صف يف هذ� �لو�صع، وطالب �حلكومة باإحد�ث تغيري 

كبري يف تعاملها مع �الأو�صاع بقطاع غزة. و�أكدت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن ف�صائل 

�ملقاومة يف قطاع غزة هي من حتدد م�صتوى �لنري�ن. وقال �ملحلل �لع�صكري يف �ل�صحيفة 

متان ت�صوري Matan Tzuri، �إنه كما هو �حلال مع �ل�صو�ريخ، �ل�صيء نف�صه ينطبق على 

71
�لبالونات.

من �أكرث  حديثاً  �أقامت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  �لقد�ص،  حمافظ  نائب  �صيام،  �هلل  عبد  قال  	•	
72

20 كني�صاً يهودياً يف مناطق متفرقة من �رشقي مدينة �لقد�ص.
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دعا �لبطاركة وروؤ�صاء �لكنائ�ص يف �لقد�ص �ملحتلة يف بيان م�صرتك، حكومات �لعامل للتدخل  	•
�مل�صتوطنني لال�صتيالء عليها و�مل�صا�ص  �ملدينة من م�صاريع  �مل�صيحية يف  �الأوقاف  وحماية 

بـ“�لو�صع �لر�هن“ فيها. جاء هذ� �لند�ء بعد م�صادقة �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا على �صفقة 

73
بيع م�صبوهة لثالثة �أوقاف م�صيحية يف باب �خلليل يف �لقد�ص �ملحتلة قبل �أيام.

ك�صفت جلنة �إعمار �خلليل عن �رشوع �مل�صتوطنني ببناء بوؤرة ��صتيطانية جديدة على قطعة  	•
�أر�ص خلف �صوق �لذهب �ملغلق يف �لبلدة �لقدية مبدينة �خلليل، باالإ�صافة لرتميم مر�فق 

74
تابعة ملحطة وقود �صارع �ل�صهد�ء، و�ملعروفة بـ“كازية �جلعبي“.

مع  �صيتعامل  �الأردن  �إن  �ل�صفدي  �أين  �الأردين  �ملغرتبني  و�صوؤون  �خلارجية  وزير  قال  	•
�أي طرح حول �لق�صية �لفل�صطينية وفق ثو�بته �لر��صخة، �لتي توؤكد �أن ال حّل لل�رش�ع من 

دون قيام �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة على خطوط 1967، وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“، 

�صوؤ�ل حول ور�صة  رّد على  �لعربية. ويف  �ل�صالم  �لدولية ومبادرة  �ل�رشعية  وفق قر�ر�ت 

75
�لبحرين، قال �ل�صفدي: نحن من يعلن مو�قفنا، وعندما نتخذ قر�ر�ً نعلنه بو�صوح وثقة.

لتوطني  خطوة  �أي  يرف�ص  “لبنان  �أن  عون  مي�صال  �للبنانية  �جلمهورية  رئي�ص  �أكد  	•
76

�لفل�صطينيني، وفقط بالثقافة و�حلو�ر يتوّطد �ل�صالم يف �لعامل“.

 European Court of �الأوروبية  �لعدل  حمكمة  لدى  �لعام  �مل�صت�صار  مر�فعة  خَلُ�صت  	•
�مل�صتوطنات  �لقادمة من  �ملنتجات  �أ�صل  يتم تو�صيح  �أن  �ل�رشوري  “من  �أنه  �إىل   ،Justice

�لذي  �حلكم،  �نتظار  يف  وذلك  للم�صتهلكني“،  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية 

هوجان  جري�رد  �الإيرلندي  �ملحكمة،  لدى  �لعام  �مل�صت�صار  وبح�صب  بعد.  تاريخه  يعلن  مل 

Gerard Hogan، فاإن “قانون �الحتاد �الأوروبي ي�صرتط �أن يذكر �ملنتج �لذي �أنتج يف �أر�ص 

حتتلها �إ�رش�ئيل منذ عام 1967، �ال�صم �جلغر�يف لتلك �ملنطقة، وذكر �أن �ملنتج ��صتورد من 

م�صتوطنة �إ�رش�ئيلية“، ور�أى �أن عدم ذكر �الإ�صارة �إىل بلد من�صاأ �ملنتج، �أو م�صدره من �أر�ص 

77
حتتلها “�إ�رش�ئيل“، وبالتايل م�صتعمرة، قد “ي�صلل �مل�صتهلك“.

قدّم عدد من �مل�رشّعني �لديوقر�طيني يف �لكوجنر�ص �الأمريكي، تاأييدهم وتبنيهم مل�رشوع  	•
�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  و�صلطات  قو�ت  متار�صها  �لتي  �العتقاالت  الإنهاء  ي�صعى  قانون 

 Betty بيتي مكولوم  �لنائبة  بالت�رشيع، كتبت  يتعلق  بيان  �لفل�صطينيني. ويف  �الأطفال  �صدّ 

McCollum: �إن “نظام �حتجاز �الأحد�ث �لع�صكري يف �إ�رش�ئيل، يهدف �إىل ترهيب �الأطفال 

ت�صمح  �أن  �لقدر  بنف�ص  �مل�صني  من  لكن  �إد�نته،  يجب  وترويعهم.  وعائالتهم  �لفل�صطينيني 
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�صكل  على  الإ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لواليات  تقدمها  �لتي  �الأمريكيني  �ل�رش�ئب  د�فعي  �أمو�ل 

�صّد  �الإن�صان  حلقوق  �صارخاً  �نتهاكاً  بو�صوح  ُيعتب  ما  مبو��صلة  ع�صكرية  م�صاعد�ت 

 Barbara �الأطفال“. و��صرتك يف رعاية م�رشوع �لقانون من ممثلي �لكوجنر�ص: باربر� يل 

جايابال  وبر�ميال   ،Ian Presley بري�صلي  و�آيان  طليب،  ور�صيدة  عمر،  و�إلهان   ،Lee
78

.Pramila Jayapal

اجلمعة، 2019/6/14

با�صتهد�ف  وقامت  غزة،  قطاع  على  غار�ت  �صل�صلة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  طائر�ت  �صنّت  	•
غزة،  مدينة  �رشق  جنوب  �لزيتون  حي  �رشق  �لفل�صطينية  للمقاومة  �لتابع  تون�ص،  موقع 

�أ�صاب مبنى يف م�صتعمرة  �أطلق من غزة  بعدة �صو�ريخ، بعد مز�عم عبية باأن �صاروخاً 

تثبيت  �ُصبل  �لو�صطاء  مع  تتابع  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �إن  حما�ص  حركة  وقالت  �صديروت. 

�لهدوء، و“تهيئة �الأجو�ء لتنفيذ تفاهمات ك�رش �حل�صار“. وقال حازم قا�صم، �لناطق با�صم 

�حلركة يف بيان له: “�إن �لتهديد�ت �لتي يطلقها بع�ص قادة �أحز�ب �الحتالل �صعياً لتح�صيل 

79
مزيد من �الأ�صو�ت �النتخابية، ال ُتخيف �صعبنا وال مقاومته“.

�إ�صماعيل هنية رئي�ص �ملكتب  ك�صفت م�صادر فل�صطينية مطّلعة، تفا�صيل �للقاء �لذي جمع  	•
�ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملن�صّق  مع  �حلركة،  قياد�ت  من  وعدد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي 

لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف. ووفقاً للم�صادر، فاإن هنية �أو�صح 

ومنحها  �حلالية،  �جلهود  با�صتمر�ر  معنية  �لف�صائل  جميع  ومعها  حركته  �أن  ملالدينوف 

منها،  �لرئي�صي  للهدف  و�صوالً  �الأمام،  �إىل  بخطوة  خطوًة  تتقدم  حتى  �لوقت  من  مزيد�ً 

�ملتمثل يف ك�رش �حل�صار ب�صكل كامل، وحتقيق كافة مطالب �ل�صعب �لفل�صطيني. وك�صفت 

فيها:  قالت  مالدينوف،  عب  لالحتالل  ر�صالة  بعثت  حما�ص  �أن  �لعبية  معاريف  �صحيفة 

“�إما �أن يلتزم �الحتالل تطبيق تفاهمات �لتهدئة، �أو �صتُجبه �حلركة على ذلك بطريقتها“. 
و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن حما�ص “�أمهلت �إ�رش�ئيل حتى �صباح �لغد الإعادة م�صاحة �ل�صيد 

80
على �صو�طئ قطاع غزة حتى 15 ميالً بحرياً“.

�لعودة  م�صري�ت  ��صتمر�ر  على  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �صدد  	•
وقوى  وف�صائل  ومقاومة  ك�صعب  نقبل  لن  و“�أننا  �أهد�فها،  حتقيق  حتى  �حل�صار  وك�رش 

�أن يدفع �صعبنا ثمن �ل�رش�عات �الإ�رش�ئيلية �لد�خلية، و�لف�صل �لد�خلي �ل�صهيوين �ملتمثل 

باالنتخابات وت�صكيالت �حلكومات �لظاملة“. و�أ�صاف قائالً: “�صننتزع �إلز�م �الحتالل بهذه 

�تفقنا عليها بنود�ً ومبادئ برعاية م�رشية  �أن  �لتفاهمات يوم  �نتزعنا هذه  �لتفاهمات كما 
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�أن �ل�صعب �لفل�صطيني لن يقبل بالرت�جع عن �لتفاهمات �ملنتزعة  و�أممية وقطرية“، موؤكد�ً 

81
حتت �صيف م�صري�ت �لعودة، و“لريفع �حل�صار عن غزة و�إىل �الأبد“.

�أعدّ رئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �أفيف كوخايف، خطة عمل ع�صكرية متعددة �ل�صنو�ت،  	•
�أطلق عليها ��صم “ْتنوفاه Tnufa“ )زخم �أو قوة د�فعة(، وهي �خلطة �ال�صرت�تيجية لتفعيل 

قو�ت �جلي�ص، و�صتحل مكان خطة جدعون Gideon، �لتي و�صعها رئي�ص �الأركان �ل�صابق 

غادي �آيزنكوت. وبح�صب �ملحلل �لع�صكري يف �صحيفة يديعوت �أحرونوت، �أليك�ص في�صمان، 

فاإن خطة كوخايف تق�صي “باإبادة منهجية للعدو. و�لوحد�ت �ملقاتلة ُتختب وفقاً لعدد �لقتلى 

�أن  �لتي يتّم تدمريها“. و�أ�صاف في�صمان  �إىل جانب �الأ�صلحة  و�جلرحى يف �جلانب �الآخر، 

�لتي تعني ت�صفية ج�صدية، عنيفة،  “كوخايف يتحدث عن �رشبة قا�صية يف �جلولة �الأوىل، 
ع�صكرية  وحدة  على  و�صيتعني  يومياً...  للعدو  �لقتلى  مئات  بوترية  ق�صري،  وقت  خالل 

تدخل �إىل �أنظمة �لعدو �أن تدمر، كاإجناز مطلوب، �أكرث من 50% من قوة �لعدو. وهذ� ينطبق 

82
على لبنان وغزة“.

يتمثل بو�صع  “�حلّل مع غزة  �إن  �أبي�ص،   - �أزرق  بني جانت�ص زعيم حتالف  قال �جلرن�ل  	•
قادة حما�ص على �أجندة �الغتيال، الأن �الن�صغال بتو�صيع م�صاحة �ل�صيد، �أو �إدخال �الأمو�ل 

�لقطرية، ال حتّل �الأزمة �لقائمة يف غالف غزة، و�لنتيجة ما نر�ه �أمامنا على �أر�ص �لو�قع“. 

�صل�صلة  يف  يكمن  “�حلّل  �أن  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  جانت�ص،  و�أ�صاف 

ثانيها  غزة،  يف  حما�ص  �إىل  م�صبوقة  وغري  موجعة  قا�صية  �رشبات  توجيه  �أولها  خطو�ت 

وم�صاريع  �قت�صادية،  رو�فع  مع  �صيا�صية  مبادرة  لتقدمي  �صين�صاأ  �لذي  �لهدوء  ��صتغالل 

High Tech يف  لتحلية �ملياه، و�لكهرباء، و�حلّد من �لبطالة الآالف �لعمال، وخب�ء �لهايتك 

83
�إ�رش�ئيل ور�م �هلل“.

“عدم  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  �لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  رئي�ص  يدلني،  عامو�ص  �جلرن�ل  قال  	•
��صتعد�دنا للقتال �أمام حما�ص فتح �صهيتها ملو�جهتنا، ولذلك ال �أمل بتحقيق ت�صوية �صاملة 

نوعية“.  ب�صورة  فيها  حما�ص  ��صتهد�ف  يتم  جوهرية  حيوية  ع�صكرية  مو�جهة  دون 

و�أ�صاف، يف مقابلة مع �صحيفة معاريف، �أن “�حلديث عن بالونات حارقة وم�صافات �ل�صيد 

م�صائل تكتيكية، الأنها تعني �أن �إ�رش�ئيل لي�ص لديها �صيا�صة ��صرت�تيجية �أمام غزة، مع �أن 

“حما�ص �صّخ�صت جملة  �أن  على  �إ�رش�ئيل“، م�صدد�ً  �صيا�صة و��صحة جتاه  لديها  �الأخرية 

�أن  بو�رد  لي�ص  �إ�رش�ئيل  و�أن  خطر،  يف  لي�صت  �صلطتها  �أن  �أهمها  �إ�رش�ئيل،  تعي�صها  وقائع 

84
ت�صقطها، وغري معنية بحرب و��صعة، مما جعلها تدرك �لهام�ص �ملتاح �أمامها“.
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قمعت قو�ت �الحتالل �مل�صاركني يف جمعة “ال ل�صمّ �ل�صفة“ من م�صري�ت �لعودة �ل�صلمية  	•

�إ�صابة بغزة،  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  و�أكدت  غزة.  لقطاع  �ل�رشقية  �حلدود   على 

85
46 مو�طناً بر�صا�ص �الحتالل، باالإ�صافة الإ�صابة ثالثة م�صعفني.

ال�صبت، 2019/6/15

�لعامة  �إىل رئي�ص جلنة �النتخابات  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، ر�صالة  �ل�صلطة  وجّه رئي�ص  	•

بقر�ر  �لتز�ماً  وذلك  �لعامة،  لالنتخابات  �لتح�صري  تطور�ت  باآخر  لتزويده  نا�رش،  حنّا 

�إعالن  �إىل  فل�صطني  دولة  رئي�ص  تدعو  �لتي  �لفقرة  خ�صو�صاً  �لعليا،  �لد�صتورية  �ملحكمة 

2018 يف  ل�صنة   10 �لقر�ر رقم  تاريخ ن�رش  �أ�صهر من  �لعامة خالل �صتة  �النتخابات  �إجر�ء 

86
�جلريدة �لر�صمية.

جلميع  موحد  فل�صطيني  موقف  بريوت،  يف  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ص  رئا�صة  مقر  من  �صدر  	•

�لقوى �لفل�صطينية يف منظمة �لتحرير وحتالف �لقوى �لفل�صطينية، برف�ص “�صفقة �لقرن“ 

عن  �لدفاع  يف  �لفل�صطيني  �ل�صف  توحيد  �أجل  من  �لعمل  وتاأكيد  �ملنامة،  موؤمتر  ومقاطعة 

مع  بري  نبيه  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  عقدهما  لقاءين  خالل  ذلك  جاء  �لفل�صطينية.  �لق�صية 

ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير وع�صو �للجنة �ملركزية لفتح عز�م �الأحمد؛ ومع وفد 

من �أمناء حتالف �لقوى �لفل�صطينية، �لذي حتدث با�صمهم نائب رئي�ص حركة حما�ص �صالح 

“لدينا قناعة تامة باأن  �إن  �للقاء،  �لعاروري، خالل موؤمتر �صحفي عقب  �لعاروري. وقال 

�اللتفاف �لفل�صطيني �ملوّحد حول رف�ص �صفقة �لقرن �صيُف�صل هذه �ل�صفقة مهما كان من 

�لتوطني  رف�ص  على  متفقون  “نحن  وتابع:  لتمريرها“.  و�إغر�ء�ت  و�صغوطات  حماوالت 

�لفل�صطيني يف لبنان، باعتباره عنو�ناً لتنازلنا عن حقنا �لتاريخي و�لوطني يف �أر�صنا وبلدنا 

�أن هناك  �لعاروري  �أكد  �للبنانية،  �لفل�صطينيني باملخيمات  فل�صطني“. وفيما يتعلق ب�صالح 

�لتز�ماً فل�صطينياً باأن يكون هذ� �ل�صالح رمز�ً ال�صتمر�ر ن�صالهم وق�صيتهم �لوطنية، ولي�ص 

87
الأي �رش�عات د�خلية، �أو الأي ��صتخد�مات د�خل �ل�صاحة �للبنانية.

و�قع  �أمر  لفر�ص  �لر�مية  �جلهود  بالده  رف�ص  �أردوغان،  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  �أكد  	•

جديد يف �لقد�ص. وقال �أردوغان، يف كلمة خالل �أعمال �لدورة �خلام�صة لقمة “�لتعاون وبناء 

تد�بري �لثقة يف �آ�صيا“، بالعا�صمة �لطاجيكية دو�صنبه: “نرف�ص �جلهود �لر�مية لفر�ص �أمر 

88
و�قع جديد يف �لقد�ص“.
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�أعلن �أ�رشى حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف �صجون �الحتالل �ملقطوعة رو�تبهم من قبل �ل�صلطة  	•
وقال   .2019/6/16 يف  �ملقررة  �لطعام  عن  �ملفتوح  �الإ�رش�ب  خطوة  جتميد  �لفل�صطينية 

�ملتحدث با�صم حركة �جلهاد، د�ود �صهاب، �إن �الأ�رشى تلقو� وعود�ت من جهات ر�صمية من 

89
�ل�صلطة �لفل�صطينية تقت�صي باإعادة �حلقوق لهم خالل مدة ال تتجاوز �ل�صهر.

االأحد، 2019/6/16

�أرغمان  ند�ف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  رئي�ص  �أن  �أبيب،  تل  يف  �صيا�صية  م�صادر  ك�صفت  	•
يف �أيام  قبل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  برئي�ص  �لتقى   ،Nadav Argaman 

خائباً،  عاد  لكنه  �لفل�صطينية،  �ملقا�ّصة  �أمو�ل  �قتطاع  �أزمة  حلّل  �أخرى  حماولة  يف  �هلل،  ر�م 

90
وحّذر حكومته من �أن �أمو�ل �ل�صلطة �صتنفد يف نهاية متوز/ يوليو 2019.

�ملحتل،  �ل�صوري  �جلوالن  يف  عقدت  “�حتفالية“  جل�صة  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  �صادقت  	•
��صم  �الأمريكي، دونالد تر�مب. و�صيكون  �لرئي�ص  ��صم  �إقامة م�صتعمرة جديدة، على  على 

بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  وقال  تر�مب.  ه�صبة  �أي  تر�مب،  ر�مات  �مل�صتعمرة 

مرتفعات  يف  جديدة  م�صتوطنة  �إقامة  باأمرين:  �لقيام  على  ن�صادق  �ليوم  هذ�  “يف  نتنياهو: 

�ل�صهيونية  �الأولوية  عن  يعّب  و�لذي  �ل�صنني،  ع�رش�ت  منذ  يتم  مل  �لذي  �الأمر  �جلوالن، 

�إ�رش�ئيل، �لرئي�ص  �لعليا، و�الأمر �الآخر، هو تكرمي �صديقنا، وهو �صديق عظيم جد�ً لدولة 

�أول  وهو  �جلوالن،  مرتفعات  على  �إ�رش�ئيل  ب�صيادة  موؤخر�ً  �عرتف  �لذي  تر�مب،  دونالد 

91
زعيم دويل يفعل ذلك“.

على  �صفحته  يف  من�صور  يف  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا“  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  قال  	•
على  الفان،  وكاحول  �لليكود  حزبي  �إجبار  هي  �ليوم  �حلزب  يف  “مهمتنا  �إن  في�صبوك، 

و�إنه  و�ملتطرفة“،  �لدينية  �الأحز�ب  �بتز�ز  دون  من  ليب�لية  وطنية  طو�رئ  حكومة  �إقامة 

بت�صكيل لتكليفه  نتنياهو،  بنيامني  غري  �آخر  �صخ�ص  باختيار  �لتو�صية  �إمكانية  ي�صتبعد   ال 

92
�حلكومة �ملقبلة.

ملكافحة  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  ل�صكرتارية  �ملقدم  �الأول  �لوطني  �لتقرير  نتائج  �أظهرت  	•
�لت�صحر، �أن موؤ�رش�ت �لت�صحر تظهر يف �أكرث من 50% من �أر��صي �ل�صفة �لغربية، و�لتي 

حتتاج �إىل جهد كبري الإعادة تاأهيل هذه �ملو�رد �لطبيعية �ملتدهورة، وما يقارب 15% منها يف 

حالة تدهور فعلي. وك�صف �لتقرير �لذي �صدر عن �الإد�رة �لعامة للغابات و�ملر�عي و�حلياة 

�لبية يف وز�رة �لزر�عة، �أن �أحد �أهم م�صببات حالة تدهور �الأر��صي يف �ل�صفة هو �الحتالل، 
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�لذي يقوم بتجريف �الأر��صي �لزر�عية، و�لقطع �ملمنهج لالأ�صجار )�أكرث من مليون �صجرة 

93
خمتلفة منذ �صنة 2000(.

�الإ�رش�ئيلية   Mekorot ميكوروت  �رشكة  �أن  �لعبية،  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت  	•
بد�أت مّد خط �أنابيب مياه ل�صالح قطاع غزة، بقرب �خلط �لقدمي قبالة حدود و�صط �لقطاع. 

تنفيذه  ويتّم  �ل�صو�كل،  ماليني  �إىل  ت�صل  �جلديد  �مل�رشوع  تكلفة  �أن  �ل�صحيفة،  و�أو�صحت 

مببادرة  يتم  �مل�رشوع  هذ�  فاإن  لل�صحيفة،  ووفقاً  �الإ�رش�ئيلية.  �ملياه  �صلطة  مع  بالتعاون 

حما�ص  حركة  مع  جتري  �لتي  بالتفاهمات  مرتبطاً  ولي�ص  م�صتقل،  وب�صكل  �إ�رش�ئيلية، 

94
بو�صاطة �أطر�ف خمتلفة، و�أن �لهدف منه حت�صني �إمد�د�ت �ملياه �لتي يتم نقلها لغزة.

قالت �لهيئة �مل�رشية �لعامة للبرتول و�ل�رشكة �مل�رشية �لقاب�صة للغاز�ت �لطبيعية )�إيجا�ص  	•
�الأطر�ف،  بني  �لقائم  �لنز�ع  حلّل  ودي  �تفاق  �إىل  تو�صلتا  �إنهما  لهما،  بيان  يف   ،)EGAS

وت�صوية وتخفي�ص مبلغ �حلكم �ل�صادر ل�صالح “هيئة كهرباء �إ�رش�ئيل“ �لبالغ 1.7 مليار 

دوالر �إىل 500 مليون دوالر. وذكر �لبيان �أن مبلغ �لت�صوية �صيتم �صد�ده على ثماين �صنو�ت 

ون�صف، بو�قع 60 مليون دوالر دفعة مقدمة يف تاريخ تفعيل �تفاق �لت�صوية، و40 مليون 

دوالر بعد �صتة �أ�صهر من تاريخ �لتفعيل، و�صد�د �ملبلغ �ملتبقي بو�قع 25 مليون دوالر على 

16 ق�صطاً كل �صتة �أ�صهر. و�أ�صاف �لبيان �أن “هيئة كهرباء �إ�رش�ئيل“ �صتتنازل عن جميع 
95

�حلقوق �لنا�صئة �أو �ملتعلقة بحكم �لتحكيم �ل�صادر ل�صاحلها.

 The Friends of Zion Heritage Center قال موؤ�ص�ص مركز �أ�صدقاء �لرت�ث �ل�صهيوين  	•
مايك �إيفانز Mike Evans �إن ويل �لعهد �ل�صعودي حممد بن �صلمان وويل عهد �أبو ظبي حممد 

بن ز�يد �أكرث دعماً لـ“�إ�رش�ئيل“ من كثري من �ليهود. و�أ�صاف �إيفان�ص، يف خطاب �أمام موؤمتر 

�صحيفة جريوز�ليم بو�صت يف نيويورك، �أنه �لتقى بالرجلني �لذين و�صفهما بالر�ئعني، كما 

96
�متدح، يف ت�رشيحات للجزيرة بعد �ملوؤمتر، �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي.

قال �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت، يف ت�رشيح �أدىل به خالل  	•
خطة  تعر�ص  �أن  �ملرّجح  من  �إنه  �الإ�رش�ئيلية،  بو�صت  جريوز�ليم  ل�صحيفة  �صنوي  موؤمتر 

“�صفقة �لقرن“ بعد ت�صكيل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019. و�أ�صاف 
�الأخري  �لتاأجيل  بعد  �خلطة  لك�صف  زمني  جدول  �أي  حتدد  لن  تر�مب  �إد�رة  �أن  غرينبالت 

و�أعرب   .2019 �أبريل  ني�صان/  يف  “�إ�رش�ئيل“  يف  جرت  �لتي  �النتخابات  ب�صبب  الإعالنها، 

غرينبالت عن دعمه لت�رشيحات �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“، ديفيد فريدمان، �لذي 

97
قال فيه �إن لدى تل �أبيب �حلّق يف �صّم بع�ص �أر��صي �ل�صفة �لغربية.
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االإثنني، 2019/6/17

�أعلن �لتلفزيون �لر�صمي �مل�رشي عن وفاة �لرئي�ص �ل�صابق حممد مر�صي يف �أثناء ح�صوره  	•

جل�صة حماكمته يف ق�صية �لتخابر مع كل من دولة قطر وحركة حما�ص وحزب �هلل �للبناين، 

وقال �إن مر�صي تعر�ص لنوبة �إغماء بعد جل�صة �ملحاكمة تويف على �إثرها. بدوره، نقل مر��صل 

�جلزيرة نت حممد �صيف �لدين عن �صاهد عيان ح�رش جل�صة �ملحاكمة، �أن حمامي مر�صي 

تر�فع مطالباً ببطالن �ملحاكمة، ثّم حتدث مر�صي كا�صفاً عن �متالكه م�صتند�ت خا�صة، بها 

معلومات مهمة يريد عر�صها يف حماكمة خا�صة. ونقلت م�صادر للجزيرة ما قاله مر�صي يف 

�آخر حلظات حياته: “حتى �الآن ال �أرى ما يجري يف �ملحكمة، ال �أرى �ملحامي وال �الإعالم وال 

�ملحكمة، وحتى �ملحامي �ملنتدب من �ملحكمة لن يكون لديه معلومات للدفاع عني“. ثّم �أن�صد 

98
بيت �ل�صعر “بالدي و�إن جارت علي عزيزة و�أهلي و�إن �صنو� علي كر�م“.

�لفل�صطيني، و�لعاملني  �الأ�صيل، و�ل�صعب  �ل�صقيقة و�صعبها  “م�رش  �إىل  نعت حركة حما�ص  	•

وقالت  مر�صي.  حممد  �ل�صابق  �مل�رشي  �لرئي�ص  �لعامل“،  و�أحر�ر  و�الإ�صالمي،  �لعربي 

حما�ص، يف بيان �صحفي، �إن مر�صي تويف بعد م�صرية ن�صالية طويلة ق�صاها يف خدمة م�رش 

�الإقليمية  �الأ�صعدة  �لفل�صطينية، على جميع  �لق�صية  �الأمة، ويف مقدمتها  و�صعبها وق�صايا 

و�لدولية، يف �صياق �مل�صو�ر �لطويل يف �ل�رش�ع مع �لعدو �ل�صهيوين، و�إنه قّدم �لكثري دفاعاً 

عن �لقد�ص و�الأق�صى منذ كان ع�صو�ً يف �لبملان �مل�رشي. و�أكدت �حلركة �أن “غزة �صت�صّطر 

م�صوؤولية  بكل  و�لت�صدي  ح�صارها،  فّك  على  و�لعمل  جتاهها  و�ل�صجاعة  �خلالدة  مو�قفه 

قومية للعدو�ن �ل�صهيوين �لظامل عليها �صنة 2012 يف حينه مبد�د من ذهب، و�صتبقى خالدة 

99
يف وجد�ن �ل�صعب �لفل�صطيني و�الأمة“.

�إبان  �لتوتر  بلغت ذروة  �أبيب و�لقاهرة  تل  �أن عالقات  �لعبي  �الإخباري  �أ�صار موقع و�ال  	•

�إبان حكمه  �أن مر�صي دعا  �ملوقع  و�أو�صح  �ل�صابق، حممد مر�صي.  �مل�رشي  �لرئي�ص  حكم 

�أن خطاب  �ملوقع  و�أ�صاف   .Camp David Accords �تفاقية كامب ديفيد  بنود  �إىل تعديل 

مر�صي �لوحيد �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ركز على �لق�صية �لفل�صطينية، ومل يذكر 

100
��صم “�إ�رش�ئيل“ �أبد�ً.

متّ توقيع �تفاقيتي متويل �إ�صايف ل�صالح �ل�صلطة �لفل�صطينية، �إحد�هما من �لبنك �لدويل بقيمة  	•

 French Development 15 مليون دوالر، و�لثانية من �لوكالة �لفرن�صية للتنمية )�أ ف د( 

 Agency بقيمة 10 ماليني يورو )نحو 11.3 مليون دوالر(، ل�صالح برنامج تطوير �لبلديات
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“�ملرحلة �لثالثة“، �ملنفذ من خالل �صندوق تطوير و�إقر��ص �لهيئات �ملحلية، وذلك يف ر�م �هلل 
101

برعاية وح�صور رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية.

�حل�صار  “ك�رش“  تفاهمات  من  �أو�صع“  “رزمة  بتنفيذ  �لبدء  �صيتم  �إنه  حما�ص  حركة  قالت  	•

�إقليمية. وقال �ملتحدث با�صم �حلركة، حازم  �الإ�رش�ئيلي عن قطاع غزة، بف�صل و�صاطات 

�ملرحلة ملفات دعم  ت�صمل يف هذه  �الأو�صع  �لتفاهمات  �إن رزمة  قا�صم، ل�صحفيني يف غزة، 

�أن  قا�صم  وذكر  �ملعابر.  وحركة  �ملوؤقت،  و�لت�صغيل  و�ملياه،  و�لكهرباء،  �لفقرية،  �الأ�رش 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �لتز�م  �ملا�صية،  �لقليلة  �الأيام  خالل  للف�صائل  نقلو�  “�لو�صطاء 
102

بتفاهمات ك�رش �حل�صار عن غزة“.

قالت نائب وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ت�صيبي حوتوفيلي Tzipi Hotovely: “حان �لوقت  	•

لفر�ص �لقانون �الإ�رش�ئيلي على �ملناطق )ج(“. ودعت حوتوفيلي، خالل �ملوؤمتر �ل�صنوي 

ل�صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية، �ملنعقد يف والية نيويورك �الأمريكية، �إىل ��صتخد�م 

�صحيحاً،  لي�ص  �ل�صّم  م�صطلح  “��صتخد�م  وقالت:  “�ل�صّم“.  ولي�ص  “�ل�صيادة“  م�صطلح 

103
فاأنت ت�صّم �صيئاً ال يخ�صك، هذه لي�صت ق�صة �صّم“.

 Stockholm �ل�صالم  الأبحاث  �لدويل  �صتوكهومل  معهد  عن  �صدر  دويل،  تقرير  قال  	•

)International Peace Research Institute )SIPRI �إن “�إ�رش�ئيل“ متتلك ما بني 80–90 

104
ر�أ�صاً نووياً، بالرغم من تكتمها على قدر�تها يف هذ� �ملجال.

�ليمني، �أحز�ب  �حتاد  رئي�ص  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  عنيّ  	•	

�الحتاد  كتلة  ورئي�ص  �النتقالية،  �حلكومة  يف  للرتبية  وزير�ً   ،Rafi Peretz بريت�ص  ر�يف 

يف  ع�صو�ً  �أي�صاً  �صموتريت�ص  وعني  للمو��صالت.  وزير�ً  �صموتريت�ص،  بت�صلئيل  �لقومي، 

�ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية، يف حني عنّي بريت�ص مر�قباً يف �ملجل�ص 

105
�لوز�ري.

�صادقت بلدية �الحتالل يف �لقد�ص على �إطالق �أ�صماء حاخامات على �صو�رع يف بلدة �صلو�ن  	•

�ملال�صقة الأ�صو�ر �لبلدة �لقدية من �جلهة �جلنوبية �ل�رشقية. و�صادقت جلنة �الأ�صماء يف 

�لبلدية، برئا�صة رئي�ص �لبلدية، على �إطالق �أ�صماء على خم�صة �أزقة و�صو�رع �صغرية بحي 

بطن �لهوى يف �صلو�ن، علماً �أنه ي�صتوطن �لبلدة نحو 12 عائلة من �مل�صتوطنني، و�صط مئات 

106
�لعائالت �لفل�صطينية.
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بهدم  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  �صمحت،  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت  	•
�لفل�صطينية يف  �ل�صلطة  �لذي يقع حتت �صيطرة  100 �صقة �صكنية يف �حلي  13 مبنى ت�صم 

�أمنياً“. وعلى  �لف�صل، و“ت�صكل خطر�ً  �أنها قريبة من جد�ر  �لقد�ص، وذلك بذريعة  �رشقي 

�لرغم من �أن �لقر�ر يعني هدم 20 �صقة ماأهولة و�لباقية يف مرحلة �لبناء مب�صادقة �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، �إال �أنه ي�صكل �صابقة ت�صمح جلي�ص �الحتالل بهدم �آالف �ملباين �ملحاذية جلد�ر 

107
�لف�صل يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

بحثت �لدول �لعربية �مل�صيفة لالجئني )فل�صطني، و�الأردن، و�صورية، ولبنان، وم�رش( مع  	•
بيري كرينبول، �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو�، م�صتجد�ت �أزمة �لوكالة �ملالية. و�أكدت �لدول 

�مل�صيفة، باالإ�صافة �إىل جامعة �لدول �لعربية، دعمها لالأونرو� يف مو�جهة �أزمتها �ملالية وكافة 

�ملوؤ�مر�ت �لتي ت�صتهدفها. من جهته، و�صع كرينبول �لدول �مل�صيفة يف �صورة �لو�صع �ملايل 

للعام  ميز�نيتها  من  دوالر  مليون   350 من  يقارب  ما  تلقت  �أنها  �إىل  �لنظر  الفتاً  لالأونرو�، 

211 مليون  بـ  يقدر  1.2 مليار دوالر، و�أنها �صتو�جه عجز�ً مالياً فعلياً  بـ  �لتي تقدر   2019
108

دوالر.

هام�ص  على  �جتماعاً   Non-Aligned Movement �النحياز  عدم  حركة  وزر�ء  عقد  	•
108th Session of the International Labour �لدويل  �لعمل  ملوؤمتر   108 �لدورة   �أعمال 

Conference -ILO، �لهيئة �الأعلى ل�صناعة �لقر�ر يف منظمة �لعمل �لدولية، بدعوة من �لوفد 

حلركة  �حلايل  �لرئي�ص  ب�صفتها  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �لبوليفارية،  فنزويال  جلمهورية  �لد�ئم 

عدم �النحياز. و�أكد رئي�ص �الجتماع دعم بالده ودول �حلركة �مل�صتمر للق�صية �لفل�صطينية 

و�صعب وعمال فل�صطني. ويف ختام هذ� �الجتماع مّت �عتماد �الإعالن �لوز�ري �لذي ت�صمن 

�إد�نة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لالأر��صي �لفل�صطينية و�جلوالن �ل�صوري، ويدعم كافة �جلهود 

109
الإقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“.

الثالثاء، 2019/6/18

قال رئي�ص �صلطة �لنقد �لفل�صطينية عز�م �ل�صو� �إن �لو�صع �ملايل �لفل�صطيني على �صفا �النهيار  	•
بعد تعليق م�صاعد�ت �أمريكية مبئات �ملاليني من �لدوالر�ت. و�أبلغ �ل�صو� وكالة رويرتز �أن 

�ل�صغوط �ملالية �ملت�صاعدة على �ل�صلطة �لفل�صطينية دفعت ديون �ل�صلطة لالرتفاع ب�صدة �إىل 

ثالثة مليار�ت دوالر، و�أف�صت �إىل �نكما�ص حاد يف �قت�صادها �لذي يقدر حجمه بـ 13 مليار 

تزد�د  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أزمة  �إن  �ل�صو�  وقال  �صنو�ت.  خالل  �الأوىل  للمرة  وذلك  دوالر 
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تفاقماً من جر�ء عدم �لتز�م �لدول �لعربية بتعهد�تها، حيث ال تقدم �صوى 40 مليون دوالر 

110
�صهرياً، وهو رقم �صئيل للغاية مقارنة مع �لعجز �ملايل لل�صلطة.

�أكمل رجال �أعمال فل�صطينيون �تفاقاً مع حكومة �ل�صلطة �لفل�صطينية، يق�صي بتوفري قر�ص  	•

مايل قيمته 200 مليون دوالر، مل�صاعدتها يف �إد�رة �أزمة �ملقا�صة �حلالية. وقال رجل �الأعمال 

وملدة �ملقبل  �ل�صهر  من  �عتبار�ً  للحكومة  �صيوّرد  �لقر�ص  �إن  �مل�رشي  منيب   �لفل�صطيني 

111
3 �صهور الحقة، مبتو�صط 50–70 مليون دوالر �صهرياً.

تناقلت و�صائل �إعالم حملية، نقالً عن م�صادر �أمنية، �أن �الأمن �لفل�صطيني منع �إقامة بيوت  	•

�لعز�ء للرئي�ص �مل�رشي �لر�حل حممد مر�صي يف �ل�صفة �لغربية، لكن بعد وقت ق�صري جد�ً 

متّ حذف �خلب، فيما نقل رئي�ص �ملكتب �الإعالمي ملفو�صية �لتعبئة و�لتنظيم منري �جلاغوب 

باأي  يدِل  مل  �أنه  �ل�صمريي  عدنان  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  با�صم  للناطق  ت�رشيحاً 

112
ت�رشيحات �صحفية حول بيت عز�ء �ملرحوم حممد مر�صي.

�ل�صلطة  �أجهزة  �أن  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  جلنة  �أعدته  تقرير  �أفاد  	•

�لفل�صطينية يف �ل�صفة نفذت 316 �نتهاكاً بحّق �لفل�صطينيني خالل �أيار/ مايو 2019، �صملت 

60 حالة �عتقال، و34 حالة ��صتدعاء، و127 حالة �حتجاز، و43 عملية مد�همة ملنازل و�أماكن 

عمل. و�صكلت حمافظة نابل�ص �الأعلى على �صعيد �نتهاكات �ل�صلطة بو�قع 80 �نتهاكاً، تلتها 

113
حمافظة قلقيلية بو�قع 62 �نتهاكاً.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو “�إننا يف �ل�رش ويف �لعلن جنري �ت�صاالت مع  	•

زعماء كرث يف �لعامل �لعربي، وتوجد عالقات و��صعة بني �إ�رش�ئيل وغالبية �لدول �لعربية“. 

حماولة  يف  نباركه،  نحن  جد�ً،  هام  موؤمتر  �لبحرين  يف  �صيقام  جد�ً  “قريباً  نتنياهو:  وقال 

�صيح�رشه  بالطبع  �ملنطقة.  م�صاكل  وحّل  �أف�صل،  م�صتقبالً  حتقق  �أن  �ملتحدة  �لواليات 

114
�إ�رش�ئيليون“.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي يجري مناورة و��صعة �لنطاق، ت�صتمر  	•

طائر�ت  مرة  الأول  فيها  ت�صارك  متعددة،  جبهات  على  قتالية  عمليات  حتاكي  �أيام،  لعدة 

�الأربعاء  يوم  وينتهي   2019/6/16 �الأحد  يوم  �نطلق  �لذي  �لتمرين،  يف  وت�صارك  �أف–35. 

جوي  دفاع  ووحد�ت  م�صرية،  وطائر�ت  �صحن،  وطائر�ت  مقاتلة،  طائر�ت   ،2019/6/19
115

وقو�ت دعم برية، ويحاكي قتاالً متز�مناً يف قطاع غزة و�صورية ولبنان.
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قررت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هدم 16 من�صاأة فل�صطينية �صكنية يف �صور باهر مبدينة  	•
�لقد�ص �ملحتلة، ت�صمل �أكرث من مئة �صقة، مما يوؤدي �إىل طرد ع�رش�ت �لعائالت �لفل�صطينية 

116
من منازلها.

( لبناء حي 
2
قالت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية، �إن �إ�رش�ئيل خ�ص�صت نحو 1,200 دومن )1.2 كم 	•

جديد من �صاأنه تو�صيع م�صتعمرة �إفر�ت باجتاه مدينة بيت حلم. و�أو�صحت هاآرت�ص �أنه من 

�ملتوقع �أن ُيو�صع �حلي �جلديد �ملنطقة �ل�صكنية يف م�صتعمر�ت غو�ص عت�صيون حتى �أطر�ف 

117
�ل�صو�حي �جلنوبية للمدينة �لفل�صطينية، بحيث يتّم تطويقها بامل�صتعمر�ت.

ح�رشية  مقابلة  يف  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  �أكد  	•
باعتباره  �لبحرين  يف  �القت�صادي  �ملوؤمتر  طبيعة  على   ،i24news نيوز   24 �آي  قناة  مع  له 

�صيا�صياً، و�أكد �أنه منذ �أن �ختارت �ل�صلطة �لفل�صطينية مقاطعة �لقمة، فلن تتم دعوة م�صوؤويل 

من  خارجية  وزر�ء  �أو  �الآخرين  �لعامل  قادة  دعوة  تتّم  ولن  �أي�صاً،  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

دول �أخرى. و�صدد غرينبالت على �أن �ملوؤمتر �صيكون “�إهد�ر فر�صة هامة“ للفل�صطينيني 

يعتب  وال  �قت�صادي،  �صالم  جمرد  لي�ص  “�ملوؤمتر  غرينبالت  و�أ�صاف  ح�صورهم،  بعدم 

“�أن �ملرحلة �لثانية من خطة �ل�صالم �صتتعامل مع �لق�صايا  ر�صوة للفل�صطينيني“، م�صيفاً 

118
�ل�صيا�صية“.

االأربعاء، 2019/6/19

قال موقع و�ال �لعبي، �إن عدد�ً كبري�ً من �أ�صحاب �ملحالت �لتجارية يف م�صتعمر�ت غالف  	•
يف  حما�ص  حركة  �أن  له،  تقرير  يف  �ملوقع،  وذكر  باهظة.  �قت�صادية  خ�صائر  تكبدو�  غزة 

بتكبدها  �لت�صبب  خالل  من  “�إ�رش�ئيل“  على  �قت�صادياً  �نت�صار�ً  حتقق  �أن  ��صتطاعت  غزة 

غزة؛  لقطاع  �ملحاذية  �جلنوبية  �مل�صتعمر�ت  يف  �صيّما  ال  باهظة،  ومالية  �قت�صادية  خ�صائر 

الأن م�صتعمرة �صديروت و�لبلد�ت �ملحيطة بها ت�صكل �لهدف �الأ�صا�صي لقذ�ئف و�صو�ريخ 

119
�ملنظمات �لفل�صطينية.

قال ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، و�للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد، “�إن  	•
�الأخوة �مل�رشيني �أبلغونا �أن هناك تطور�ً �إيجابياً يف ملف �إنهاء �النق�صام، ويريدون ��صتكمال 

120
�مل�صاور�ت مع حركة حما�ص“.

�لطاقة  وزير  قر�ر  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  �لتابع  �لبحرية  �صالح  يف  كبار  �صباط  قال  	•
�الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز، وقف �صخّ �لغاز �لطبيعي من حقل متار باجتاه مدينة ع�صقالن 
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ً دعما �صكل   ،2019 مايو  �أيار/  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  ن�صوب  �أعقاب   يف 

121
حلركة حما�ص.

و�صحب  �ملقاطعة  حركة  ملحاربة  �لقد�ص  يف  دويل  موؤمتر  �أكب  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �فتتح  	•
�ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص(، مب�صاركة مئات �لنا�صطني و�ملوؤيدين من �أكرث 

من 30 دولة. ويف كلمته خالل �ملوؤمتر، قال وزير �الأمن �الإ�رش�ئيلي و�ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية 

122
جلعاد �أرد�ن �إن حركة �ملقاطعة لديها نية لتدمري “�إ�رش�ئيل“، وهي �أكب تهديد.

�الإ�رش�ئيلية  “�العتد�ء�ت  بعنو�ن  جديد�ً  تقرير�ً  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  �أ�صدر  	•
�أثناء  يف  �ل�صيادين  جتاه  نار  �إطالق  حادثة   434 فيه  وّثق  �لفل�صطينيني“،  �ل�صيادين  على 

و�إتالف �صياد�ً،   22 و�إ�صابة  �ثنني،  �صياَدْين  مقتل  عنها  جنم  عملهم،  مبمار�صة   قيامهم 

قارب   25 و�حتجاز  �صياد�ً،   121 �عتقال  �إىل  �ملطاردة  حو�دث  �أدت  كما  �صيد.   قارب   15

للتقرير،  لل�صيادين. ووفقاً  �حتجاز قطع من �صباك �صيد تعود ملكيتها  �إىل  �إ�صافة  �صيد، 

ميالً،  �إىل15   6 بني  ما  ترت�وح  مل�صافات  غزة،  قطاع  بحر  يف  �ل�صيد  م�صاحة  تو�صيع  فاإن 

ولفرت�ت متقطعة، منذ مطلع ني�صان/ �أبريل 2019، مل يحدث فرقاً كبري�ً يف عمل �ل�صيادين، 

123
وخ�صو�صاً من ناحية زيادة كمية �الإنتاج �ل�صمكي.

�عتذر لبنان عن عدم تلبية دعوة �لبيت �الأبي�ص له للم�صاركة يف �ملوؤمتر �لدويل �لذي �صيعقد  	•
باأن  �الأو�صط“  لـ“�ل�رشق  ديبلوما�صي  م�صدر  و�أفاد   .2019/6/ و26   25 يومي  �لبحرين  يف 

و�ملغرتبني  �خلارجية  وزير  �إىل  ولي�صت  خليل  ح�صن  علي  �ملال  وزير  �إىل  وُجّهت  �لدعوة 

124
جب�ن با�صيل، “الأن �ملناق�صات �صتكون ��صتثمارية و�قت�صادية ومالية“.

بتخريب  فتح  حركة  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  �تهم  	•
�لهادفة لتثبيت �الحتالل. وغّرد  �الأمريكية  �لقرن“  “�صفقة  �إىل  �إ�صارة  للتعاي�ص، يف  فر�صة 

�أمر�ً  �أن يكون  للتعاي�ص وما يجب  �أخرى  “فتح تف�صل فر�صة  غرينبالت على توتري قائالً: 

يجب  �ل�صالم  حتقيق  �أجل  ومن  فتح.  �أ�ص�صتها  قاعدة  على  �ل�صالم  بناء  يكن  ال  طبيعياً. 

125
ت�صوية �لق�صايا �لعديدة. ويجب ت�صجيع �لتعاي�ص“.

خلمي�س، 2019/6/20

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن ور�صة �لبحرين تندرج �صمن  	•
�جلهود �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية لتدمري �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، مو�صحاً باأن �لور�صة 

من  �لفل�صطينية  �لق�صية  ق�رش  �إىل  وتهدف  �صيا�صي،  م�صمونها  لكن  �قت�صادية،  و�جهتها 
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على  م�صدد�ً  و�إن�صانية،  �قت�صادية  ق�صية  �إىل  و�ال�صتقالل  �حلرية  عن  يبحث  �صعب  ق�صية 

�أن كل حماوالت طم�ص حقّ �لعودة هي حماوالت فا�صلة. و�أكد هنية �أن �الأولوية �لق�صوى 

على  �مل�صاحلة  حتقيق  �إىل  هنية  ودعا  �لفل�صطينية.  �لوطنية  �لوحدة  ��صتعادة  هي  حلما�ص 

عدة م�صتويات. وقال هنية �إن �لتفاهمات �لتي �أبرمت مع �الحتالل برعاية م�رشية وقطرية 

و�أممية دخلت مربع �خلطر ب�صبب تباطوؤ وتلكوؤ �الحتالل يف تنفيذ بنودها، وتعامله بعدم 

�حرت�م مع جهود �لو�صطاء، و�لتعامل مبز�جية عالية، وعدم �لتز�مه باال�صتحقاقات �ملطلوبة 

126
منه.

�لنقب  �صجن  من  عطون  �أحمد  �ملقد�صي  �لنائب  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أفرجت  	•
127

�ل�صحر�وي، بعد �أن �أم�صى �صبعة �أ�صهر يف �العتقال �الإد�ري.

حذّر �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف  	•

من مغبة �صّم “�إ�رش�ئيل“ لل�صفة �لغربية �ملحتلة �أو بع�ص �أجز�ئها، معتب�ً �أن ذلك “�صيدّمر 

باإمكانية  �لدويل  �الأمن  �أع�صاء جمل�ص  �إىل  �لدولتني“. و�أ�صار مالدينوف  �ل�صالم و�آفاق حلّ 

128
“�نهيار �ل�صلطة �لفل�صطينية نتيجة �الأزمة �ملالية �خلطرية �لتي متر بها حالياً“.

�ملحتلة فل�صطني  �أر��صي  دخوله  بعد  �أردين،  �أعمال  رجل  �عتقلت  �أنها  “�إ�رش�ئيل“  �أعلنت  	•	
129

�صنة 1948، ز�عمة �أنه يعمل ل�صالح �ملخابر�ت �الإير�نية.

ت�صتهدف جديدة  نقدية  م�صاعد�ت  بتوزيع  غزة  قطاع  الإعمار  �لقطرية  �للجنة  بد�أت  	•	

رئي�ص  وقال  وحما�ص.  “�إ�رش�ئيل“  بني  �لتهدئة  تفاهمات  من  كجزء  فقرية،  عائلة  �ألف   60

6 مليون دوالر الإعانة  “مّت تخ�صي�ص مبلغ  �للجنة �ل�صفري حممد �لعمادي، يف بيان له، لقد 

130
�الأ�رش �لفقرية، و4 مليون دوالر لتنفيذ م�صاريع �أخرى م�صتد�مة“.

�تفقت �الأحز�ب �لعربية �ملمثلة يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي على خو�ص �النتخابات �الإ�رش�ئيلية  	•

�لعامة �ملقبلة يف �أيلول/ �صبتمب 2019 بقائمة و�حدة، بعد �أن كانت خا�صت �نتخابات ني�صان/ 

131
�أبريل 2019 بقائمتني منف�صلتني.

�لكايف  بال�صكل  جاهزين  لي�صا  و�ل�صحة  �الأمن  جهازي  �إن  �إ�رش�ئيليون  م�صوؤولون  قال  	•

�أكرث من جبهة. ونقلت �صحيفة هاآرت�ص عن م�صوؤول  �أثناء حرب يف  لالعتناء مب�صابني يف 

يف جهاز �الأمن قوله �إن �إخالء جنود م�صابني يتوقع �أن يكون �أكرث تعقيد�ً يف �حلرب �ملقبلة 

على ذلك“. و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيلي مل ي�صع بعد رد�ً  �لعدو، و�جلي�ص  �أ�صلحة  “ب�صبب تطور 
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�مل�صوؤول نف�صه �أنه يوجد نق�ص بن�صبة 30% تقريباً يف �صيار�ت �الإ�صعاف �لع�صكرية �ملطلوبة 

132
يف �حلرب، و�أن 20% من وظائف �الأطباء يف �جلي�ص �صاغرة.

اجلمعة، 2019/6/21

قال رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج ماهر �صالح، �إن �لرئي�ص �مل�رشي �ل�صابق حممد مر�صي  	•
�صالح  و��صتعر�ص  وم�صتقبلها.  �الأمة  ورفعة  و�لقد�ص  فل�صطني  بحب  مملوء  وقلبه  رحل 

مناقب �لفقيد، و�صفاته �حلميدة، وجهده يف �لدعوة �الإ�صالمية، و�أد�ءه �لبملاين، وخ�صو�صاً 

مقاومته للم�رشوع �ل�صهيوين. وتوقف �صالح عند �لدور �لذي قام به �لرئي�ص مر�صي يف 

دعم �لق�صية �لفل�صطينية، ومو�جهة �الحتالل، و�لدفاع عن غزة. وقال �إن مر�صي، يف �أثناء 

�أد�ر جهد�ً �صيا�صياً وديبلوما�صياً، عربياً و�إقليمياً للدفاع عن غزة، وملنع �الحتالل  رئا�صته 

من حتقيق �أهد�فه من �لعدو�ن. و�أكد �صالح �أن مر�صي �صاحب �صرية عطرة، و�أن �الأجيال 

133
�صتحفظ دوره �لوطني و�الإ�صالمي.

من   63 �لـ  �الأ�صبوع  فعاليات  يف  للم�صاركني  �الحتالل  قمع  جر�ء  غزياً،   70 نحو  �أ�صيب  	•
134

م�صري�ت �لعودة، �لتي حملت هذ� �الأ�صبوع �صعار “�الأر�ص م�ص للبيع“.

 ،Nicu Popescu بوبي�صكو  نيكو  مولدوفا  يف  �الأوروبي  و�لتكامل  �خلارجية  وزير  �أعلن  	•
تر�جع بالده عن قر�ر �حلكومة �ل�صابقة بنقل �صفارتها من تل �أبيب �إىل �لقد�ص. وعلّل �لوزير 

�لرت�جع عن �لقر�ر باأنه يف وقت �عتماده، مل تكن �حلكومة �ملولدوفية، برئا�صة بافيل فيليب، 

موجودة من �لناحية �لقانونية، بل كانت هناك حكومة جديدة، يف ذلك �لوقت، برئا�صة مايا 

135
.Maia Sandu صاندو�

ال�صبت، 2019/6/22

�لرئي�ص �إد�رة  خطة  �إن  رويرتز  عليها  �طلعت  ووثائق  �أمريكيون  م�صوؤولون  قال  	•	
مليار   50 حجمها  يبلغ  �لتي  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  لـ“�ل�صالم“  �القت�صادية  تر�مب  دونالد 

و�لدول  �لفل�صطينيني  �قت�صاديات  لدعم  عاملي  ��صتثمار  �صندوق  الإقامة  تدعو  دوالر، 

 �لعربية �ملجاورة، وبناء ممر بتكلفة 5 مليار�ت دوالر يربط بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

و�أظهرت �لوثائق �أن خطة “�ل�صالم من �أجل �الزدهار“ ت�صمل 179 م�رشوعاً للبنية �الأ�صا�صية 

وقطاع �الأعمال. و�صيتم �إنفاق �أكرث من ن�صف �لـ 50 مليار دوالر يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

�ملتبقي بني م�رش  �ملبلغ  �قت�صادياً على مدى ع�رش �صنو�ت، يف حني �صيتم تق�صيم  �ملتعرثة 
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ولبنان و�الأردن. و�صيتم �إقامة بع�ص �مل�رشوعات يف �صبه جزيرة �صيناء �لتي يكن �أن تفيد 

136
�ال�صتثمار�ت فيها �لفل�صطينيني �لذين يعي�صون يف قطاع غزة �ملجاور.

حلركة  �ملركزية  �للجنة  �جتماع  م�صتهل  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال  	•

فتح، يف مقر �لرئا�صة يف ر�م �هلل، �إن “هناك ق�صايا كثرية مهمة يف هذه �الأيام ال بّد �أن نتناولها 

يف هذ� �الجتماع �لهام، خا�صة فيما يتعلق ب�صفقة �لع�رش �لتي قلنا موقفنا منها، و�أننا ما زلنا 

على موقفنا باأنها ال يكن �أن متر الأنها تنهي ق�صيتنا �لفل�صطينية“. و�أ�صاف قائالً: “�لنقطة 

�لثانية بالن�صبة لور�صة �ملنامة يف �لبحرين، �أي�صاً قلنا �إننا لن نح�رش هذه �لور�صة، و�ل�صبب 

�أن بحث �لو�صع �القت�صادي ال يجوز �أن يتم، قبل �أن يكون هناك بحث للو�صع �ل�صيا�صي، 

137
وما د�م ال يوجد و�صع �صيا�صي فمعنى ذلك �أننا ال نتعامل مع �أي و�صع �قت�صادي“.

�ل�رشطة  من  عنا�رش  �أن  �الإقليمي،  �صمرون  جمل�ص  عن  نقالً  �لعبية،   13 �لقناة  زعمت  	•

يف  �عتقالهم  وحاولو�  وطاردوهم،  م�صتوطنني،  متنزهني  على  �لنار  �أطلقو�  �لفل�صطينية 

�ملنطقة ج. ووفقاً للقناة �لعبية، علّق رئي�ص �ملجل�ص يو�صي دغان Yossi Dagan، رد�ً على 

�حلادث: “لقد �أثبت رجال �ل�رشطة �لفل�صطينية �أنهم �إرهابيون يرتدون �لزّي �لع�صكري، هذ� 

�إىل  �إىل تقدمي �ل�رشطة  ت�صعيد خطري يف جر�أة ووقاحة �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�أدعو �جلي�ص 

138
�لعد�لة و�صمان عدم تكر�ر ذلك“، وفق تعبريه.

االأحد، 2019/6/23

�أعلن وزر�ء �ملالية �لعرب، �لتز�مهم مبقرر�ت جامعة �لدول �لعربية �خلا�صة بتفعيل �صبكة  	•

�صهرياً،  �أمريكي  دوالر  مليون   100 مببلغ  �لفل�صطينية  �حلكومة  مو�زنة  لدعم  مالية  �أمان 

�لفل�صطينية،  �ملالية  وز�رة  حل�صاب  مبا�رشة  �أم  للجامعة  �لعامة  �الأمانة  خالل  من  �صو�ء 

139
ملو�جهة �ل�صغوطات و�الأزمات �ملالية �لتي تتعر�ص لها.

قال �الأمني �لعام حلركة �ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية، م�صطفى �لبغوثي، �إن ما ن�رش من  	•

تفا�صيل حول �خلطة �القت�صادية �لتي �صتقدم �إىل ور�صة �لبحرين، و�لتي يرّوج لها كو�صيلة 

على  للتغطية  كبى  خدعة  �صوى  لي�صت  �خلطة  �أن  توؤكد  �لفل�صطينيني،  معي�صة  لتح�صني 

ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية برمتها، �إذ ما من بديل �قت�صادي �أو غري �قت�صادي حلّق �ل�صعب 

�لفل�صطيني يف �حلرية و�ال�صتقالل. وفنّد �لبغوثي م�صمون �خلطة �الأمريكية قائالً �إن مبلغ 

�لـ 50 مليار دوالر مطروح ملدة ع�رش �صنو�ت �أي مبعدل 5 مليار�ت �صنوياً فقط، كما يحتوي 
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بفو�ئد ولي�ص منحاً،  25 مليار دوالر، �صيكون قرو�صاً  �أي  �ملبلغ،  �أفخاخاً خطرة، فن�صف 

�لتي ترهقهم  �لديون  �إن نفذت �خلطة مبزيد من  �لفل�صطينيني  وهذه قرو�ص �صتثقل كاهل 

140
�أ�صالً.

رف�ص  كيف  �أفهم  �أن  �أ�صتطيع  “ال  نتنياهو:  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  قال  	•
�لتقدم“،  �إىل  تقودنا  ال  �لطريقة  هذه  �إليها،  ي�صتمعو�  �أن  قبل  حتى  �خلطة  �لفل�صطينيون 

و�أ�صاف �أن حكومته “�صوف ت�صتمع لالقرت�ح �الأمريكي باإن�صاف و�نفتاح“. وقال نتنياهو: 

“الأولئك �لذين يقولون �إنه من �أجل �لو�صول �إىل �ل�صالم على �إ�رش�ئيل �الن�صحاب من غور 
�الأردن، �أقول لهم �إن �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي لن يجلب �ل�صالم، و�إمنا �صوف يجلب �ملزيد من 

�حلرب و�الإرهاب“. و�صدد على �أنه “يف �أي �تفاق �صالم م�صتقبلي، موقفنا لن يتغري، و�لذي 

يتمثل باأنه وجودنا هنا )منطقة �الأغو�ر( يجب �أن ي�صتمر، من �أجل �أمن �إ�رش�ئيل ومن �أجل 

141
�أمن �جلميع“.

�أعلن نحو مئة من علماء فل�صطني ولبنان موقفهم �ل�رشعي من �لتعاطي مع �خلطة �الأمريكية  	•
لل�رشق �الأو�صط �مل�صماة “�صفقة �لقرن“، و“ور�صة �لبحرين“. و�أفتى �لعلماء، خالل “ملتقى 

لبنان“،  �مل�صلمني“ و“ر�بطة علماء فل�صطني يف  “هيئة علماء  �لذي نظمته  �ملو�صع“،  �لعلماء 

بتحرمي “�صفقة �لقرن“، و�لتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. ودعا �لعلماء خالل �جتماعهم 

يف م�صجد �حل�صني يف مدينة �صيد� �للبنانية، “�الأمة �الإ�صالمية الأخذ دورها و�لقيام بو�جبها 

142
يف �لدفاع عن ق�صايا �الأمة ويف مقدمتها ق�صية �الأمة فل�صطني“.

قال رئي�ص جمل�ص �لنو�ب �للبناين نبيه بري �إن �خلطة �الأمريكية لن تغري لبنان. وقال بري،  	•
�لدوالر�ت يكن  �لتلويح مبليار�ت  �أن  يعتقد  �لظن من  “يخطئ  بيان �صادر عن مكتبه:  يف 

له �أن يغري لبنان �لذي يئن حتت وطاأة �أزمة �قت�صادية خانقة على �خل�صوع �أو �ملقاي�صة 

�الأ�صقاء  �لذي �صنقاومه مع  �لتوطني  للت�رشف، ويف مقدمتها رف�ص  على ثو�بت غري قابلة 

143
�لفل�صطينيني بكل �أ�صاليب �ملقاومة �مل�رشوعة“.

قال وزير �لدولة �ل�صعودي لل�صوؤون �خلارجية عادل �جلبري �إن حت�صني و�صع �لفل�صطينيني  	•
“�إ�رش�ئيل“  يجب �أن يكون حمل ترحيب، لكن �لعملية �ل�صيا�صية �ملتعلقة بحّل �ل�رش�ع مع 

“�لفل�صطينيون هم  24 �لتلفزيونية:  بالغة �الأهمية. وقال �جلبري، يف مقابلة مع قناة فرن�صا 

�أ�صحاب �لقر�ر �الأخري يف هذ� �الأمر الأنها ق�صيتهم، ولذلك فاإن �أي �صيء يقبل به �لفل�صطينيون 

144
�صيقبله �أي �أحد �آخر“.
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و�أعلنو�  �لبحرين،  مبوؤمتر  للتنديد  �ملغرب،  عا�صمة  �لرباط،  يف  �ملتظاهرين  �آالف  جتمع  	•
رف�صهم �أي �صكل من �أ�صكال �مل�صاركة �ملغربية فيه. و�صارك يف �ملظاهرة كل من حزب �لعد�لة 

�لي�صار  وفدر�لية  و�الإح�صان،  �لعدل  وجماعة  �حلكومي،  �الئتالف  يقود  �لذي  و�لتنمية 

نقابيني  ن�صطاء  جانب  �إىل  �أ�ص،  دي  بي  حركة  و�أع�صاء  �ال�صتقالل،  وحزب  �لديوقر�طي، 

145
وحقوقيني.

عقدت قوى �ملعار�صة �لبحرينية موؤمتر�ً �صحفياً يف بريوت �أكدت فيه رف�صها لعقد ور�صة  	•
146

�لبحرين لتمرير “�صفقة �لقرن“، وت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية.

900م،  طول  على  رملية  تلة  بناء  باأعمال  بد�أ  �الحتالل  جي�ص  �أن  �لعبية   13 �لقناة  ذكرت  	•
جي�ص  قرر  �لتي  �خلطو�ت  �صمن  وذلك  غزة،  لقطاع  �ملقابل   34 ل�صارع  حماٍذ  ب�صكل 

 �الحتالل تنفيذها حلماية م�صتعمر�ت غالف غزة من �إطالق �ل�صو�ريخ �ملوجهة من د�خل

147
قطاع غزة.

االإثنني، 2019/6/24

�لعا�صمة  يف  �الأمريكية  �لور�صة  حمتوى  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  	•
ورف�ص  عقيمة،  �صتكون  وخمرجاتها  �صعيف،  فيها  و�لتمثيل  هزيل،  �ملنامة  �لبحرينية 

148
فل�صطني لها وعدم م�صاركتها �أ�صقط �ل�رشعية عنها.

قال نبيل �صعث، خالل حما�رشة يف بغد�د يف زيارة ر�صمية، حامالً ر�صالة خطية من رئي�ص  	•
�ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص للرئي�ص �لعر�قي برهم �صالح، �إن ور�صة �ملنامة موؤمتر 

لبيع �لذمم، موؤكد�ً، يف �لوقت نف�صه على خيار �النتخابات حتت �إ�رش�ف مر�قبني دوليني يف 

عن  ومعرباً  �لفل�صطينية،  �لد�خلية  �خلالفات  تنهي  �ئتالف  حكومة  لت�صكيل  وغزة  �ل�صفة 

149
ترحيبه بـ“�لدور �الإير�ين يف دعم حركة �ملقاومة �لفل�صطينية“.

�ل�رش�ع  �إنهاء  �إىل  يدعو  �إعالن  على  و�الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �ل�صخ�صيات  مئات  وّقعت  	•
دولة  جانب  �إىل  فل�صطينية  دولة  باإقامه  �لدولتني؛  حّل  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي 

150
“�إ�رش�ئيل“، ��صتناد�ً �إىل قر�رَي جمل�ص �الأمن 242 و338، ومبادرة �ل�صالم �لعربية.

�ملزمع  �ملوؤمتر  على  �حتجاجاً  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  �آالف  تظاهر  	•
�إقامته يف �ملنامة، و�لذي يعرف بـ“ور�صة �لبحرين“. و�أعلنت �ملوؤ�ص�صات �حلكومية وبع�ص 

�ملوؤ�ص�صات �لتابعة للقطاع �خلا�ص، �إ�رش�باً عاماً، رف�صاً لور�صة �لبحرين، و��صتجابة لدعوة 

151
�لقوى و�لف�صائل �لوطنية و�الإ�صالمية �لفل�صطينية.
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جمموع  �أن  �إىل  ت�صري  �الأخرية  �الإح�صاء�ت  �إن  عي�صى،  حنا  �لدويل  �لقانون  خبري  قال  	•
منها م�صتعمر�ت،   503 بلغت  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية،  �ل�صفة  يف   �مل�صتعمر�ت 

م�صتوطن.  مليون  من  �أكرث  يقطنها  �لقد�ص،  يف  م�صتعمرة  و29  �ل�صفة،  يف  م�صتعمرة   474

باالأ�صل  �لبالغة  �ل�صفة  �أر��صي  م�صاحة  من   %20 نحو  يبتلع  �لعازل  �جلد�ر  بناء  �أن  و�أكد 

، الفتاً �لنظر �إىل �أن �لطرق �اللتفافية �لتي �صمتها “�إ�رش�ئيل“ يف هذه �ملناطق تبلغ 
2
5,844 كم

152
.

2
م�صاحتها 800 كم

قال وزير �خلارجية �مل�رشي، �صامح �صكري، �إن م�رش �صت�صارك يف موؤمتر �لبحرين. وقال  	•
�صكري، خالل مقابلة تلفزيونية مع قناة رو�صيا �ليوم )�آر تي RT(: “من �الأهمية �أن ت�صارك 

153
م�رش لت�صتمع �إىل هذ� �لطرح لتقيمه... ولكن لي�ص من حيث �الإقر�ر بذلك“.

�لبحرين.  ور�صة  �أعمال  مقاطعة  �إىل  �لكويتية  �حلكومة  �لكويتي  �الأمة  جمل�ص  نو�ب  دعا  	•
“ندعو  خا�صة:  جل�صة  يف  �لغامن  مرزوق  �ملجل�ص  رئي�ص  تاله  طارئ  بيان  يف  �لنو�ب،  وقال 

�حلكومة الإعالن موقف حازم وحا�صم مبقاطعة �أعمال هذ� �الجتماع“. و�أ�صافو�: “نرف�ص 

كل ما ت�صفر عنه �أعمال �الجتماع من نتائج من �صاأنها �أن ت�صهم يف ت�صييع �حلقوق �لعربية 

عقدها  �ملزمع  �ملنامة  “ور�صة  �أن  و�عتبو�  �ملحتلة“.  فل�صطني  يف  �لتاريخية  و�الإ�صالمية 

�لدول  وحتميل  عليه،  �ل�رشعية  و�إ�صفاء  �الحتالل  تكري�ص  �إىل  تهدف  �صهيونية  مب�صاركة 

154
�خلليجية و�لعربية نفقات و�أعباء تثبيته“.

“موؤمتر �ملنامة“، بح�صب ت�رشيح �لناطق با�صم وز�رة �ل�صوؤون  �أعلن �ملغرب م�صاركته يف  	•
155

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.

 Campaign Against Arms Trade )CAAT( �ل�صالح  جتارة  �صد  �حلملة  منظمة  قالت  	•
�لبيطانية �إن لندن و�فقت على مبيعات �أ�صلحة لـ“�إ�رش�ئيل“ باأكرث من 17 مليون دوالر �صنة 

2018، خالل م�صري�ت �لعودة �لتي �أطلق فيها جنود �الحتالل �لر�صا�ص ب�صكل مبا�رش على 

�ملتظاهرين �ل�صلميني على حدود قطاع غزة. و�أظهرت معلومات �أ�صدرتها وز�رة �لتجارة 

�لدولية �لبيطانية، وقامت بجمعها �ملنظمة، �أن �حلكومة �أ�صدرت تر�خي�ص لبيع �الأ�صلحة 

�لتظاهر�ت  �صّد  �صت�صتخدم  �أخرى  و�أ�صلحة  وذخرية  هجومية  لبنادق  �أجز�ء  ت�صمنت 

156
�لفل�صطينية.

�أعلن بيري كرينبول، �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو�، �أنه لي�ص هناك بديل مطروح على �لطاولة  	•
157

�إذ� ما متّ حلّ هذه �لوكالة �الأممية، مع �صعي �لواليات �ملتحدة نحو ذلك.
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�إن   ،Nikolai Patrushev برتو�صيف  نيكوالي  �لرو�صي،  �لقومي  لالأمن  �مل�صت�صار  قال  	•
“�إ�رش�ئيل“ هو م�صلحة رو�صية. وقال برتو�صيف، بعد �جتماعه مع رئي�ص �حلكومة  �أمن 

�أن  “�إ�رش�ئيل“، م�صيفاً  �أهمية خا�صة الأمن  �إن رو�صيا تويل  �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو، 

“هذه �مل�صلحة �خلا�صة تاأتي الأنه يعي�ص هنا نحو مليوين رو�صي“، يف �إ�صارة �إىل �ملهاجرين 
158

�لرو�ص �إىل “�إ�رش�ئيل“.

عر�ص �لرئي�ص �ل�صابق لبلدية �الحتالل يف �لقد�ص نري بركات Nir Barkat، خطة �قت�صادية  	•
عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  تقرير  ح�صب  �خلطة،  وتعتمد  �مل�صتعمر�ت،  تطوير  على  تعمل 

�الأر�ص ومقاومة �ال�صتيطان �الأ�صبوعي، على �إن�صاء 12 منطقة �صناعية توفر �لعمل ح�صب 

�ل�صناعية  �ملناطق  يف  حالياً  يعملون  �ألف   30 من  بدالً  فل�صطيني  �ألف   200 من  الأكرث  زعمه 

1,600 وحدة  للم�صتعمر�ت ويف �مل�صتعمر�ت ذ�تها باملنطقة ج. وتت�صمن �خلطة كذلك بناء 

�لبوؤر  من  بعدد  وربطها  �لقد�ص،  مدينة  �صمال  )عطروت(،  قلنديا  منطقة  يف  ��صتيطانية 

 
159

�ال�صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية.

الثالثاء، 2019/6/25

�أعلن م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، و�صهره جاريد كو�صرن، يف خطاب �فتتاح  	•
�أن  لـ“�ل�صالم“،  �الأمريكية  �خلطة  من  �القت�صادي  �ل�صّق  لعر�ص  �لبحرين  يف  عمل  ور�صة 

�رشوري  �رشط  �الإ�رش�ئيلي   - �لفل�صطيني  �ل�صالم  خلطة  �قت�صادي  م�صار  على  �التفاق 

عادل.  �صيا�صي  حّل  دون  �لفل�صطيني  لل�صعب  يتحقق  لن  �الزدهار  �أن  �أكد  لكنه  لل�صالم، 

معتب�ً  عنكم“،  تتخلَّ  مل  �ملتحدة  “�لواليات  �إن  بالقول  �لفل�صطينيني  �إىل  كو�صرن  وتوجّه 

�إطالق  كو�صرن  و�أعلن  �لقرن“.  “فر�صة  هي  “�ل�صالم“  لتحقيق  �الأمريكية  �خلطة  �أنّ 

�صامل  �زدهار  بتحقيق  متعهد�ً  �لقرن“،  بـ“�صفقة  �إعالمياً  تُعرف  باتت  مما  �الأوىل  �ملرحلة 

للفل�صطينيني ودول �جلو�ر �لتي ت�صمل لبنان و�الأردن وم�رش. وي�صارك وزر�ء وم�صوؤولون 

عرب وخليجيون وغربيون، �إىل جانب م�صاركة �إ�رش�ئيلية �قت�رشت فقط على رجال �أعمال 

�إ�رش�ئيليني. وكان كو�صرن قد قال، يف مقابلة مع �جلزيرة يف �لبيت �الأبي�ص قبيل مغادرته �إىل 

�لبحرين، �إنه يعتقد �أن ور�صة �ملنامة ناجحة، و�إن عدد�ً كبري�ً من �مل�صتثمرين �صي�صاركون 

فيها، نافياً �أن تكون مقاطعة �ل�صلطة �لفل�صطينية للور�صة �نتكا�صة لها. و�أو�صح كو�صرن �أن 

“عمل نبيل ولكنه مل يو�ِصل �إىل �ل�صالم �ملن�صود بني �لفل�صطينيني  �ملبادرة �لعربية لل�صالم 

160
و�الإ�رش�ئيليني“.
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�الإد�رة  متهمًة  �أحمر،  خّط  �لعربية  �ل�صالم  مبادرة  �إن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  قالت  	•
�إىل  �لهادفة  �جلديدة  �الأمريكية  “�ل�صالم“  خطة  �صمن  �صياغتها  �إعادة  مبحاولة  �الأمريكية 

ال  �أحمر،  خط  “�ملبادرة  ردينة:  �أبو  نبيل  �لرئا�صة  با�صم  �لناطق  وقال  �لق�صية“.  “ت�صفية 
161

كو�صرن �أو غريه ي�صتطيع �إعادة �صياغة �ملبادرة نيابًة عن �لقمم �لعربية و�الإ�صالمية“.

موؤمتر  يف  للم�صاركني  ر�صالة  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  وجّه  	•
�لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود  �صخرة  على  �صيتبدد  وهٌم  موؤمتركم  “�إن  قائالً:  �لبحرين 

ملو�جهة  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملوؤمتر  يف  م�صاركته  خالل  له  كلمة  يف  هنية  وقال  ووعيه“. 

�لبحرين  “موؤمتر  �إن  غزة:  مدينة  يف  عقد  �لذي  �لبحرين،  موؤمتر  ورف�ص  �لقرن“  “�صفقة 
�لق�صية  لت�صفية  �لعمل و�لتمهيد  و�إغر�ء�ت مالية، هدفه  �قت�صادي  موؤمتر �صيا�صي بغطاء 

و�صيطرته  �حتالله  ليب�صط  �ل�صهيوين  للعدو  �الأخ�رش  �ل�صوء  و�إعطاء  �لفل�صطينية، 

�لتطبيع  باب  فتح  هو  �ملوؤمتر  هذ�  “هدف  �أن  هنية  و�أ�صاف  �لغربية“.  �ل�صفة  كامل  على 

ي�صمى  ما  م�صفوفات  تركيب  و�إعادة  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  وبني  �لعربية  �لدول  بني 

�الأمة د�خل  من  عدو  وتن�صيب  �لعربية  �ملنطقة  يف  �الحتالل  دمج  قاعدة  على   باالأعد�ء 

162
ل�صعبنا و�أمتنا“.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي �ل�صابق حلركة حما�ص خالد م�صعل �إن �ل�صعب �لفل�صطيني لن  	•
لت�صفية  تهدف  وم�صمومة“  “م�صبوهة  �أنها  على  م�صدد�ً  �لقرن“،  “�صفقة  بتمرير  ي�صمح 

�أن  مبا�رش،  �جلزيرة  قناة  بثتها  له  م�صجلة  كلمة  يف  م�صعل،  و�أ�صاف  �لفل�صطينية.  �لق�صية 

�ل�صعب �لفل�صطيني جممع على رف�صها، ولن ي�صمح لها �أن متر، وال م�صتقبل لها، و�صتف�صل. 

ولن  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  بها  يتم�صك  حمر�ء  خطوط  �لفل�صطينية  �لثو�بت  �أن  على  و�صدد 

و�ل�صيادة  �لعودة،  و�لقد�ص، وحّق  �الأر�ص،  بدونها، وهي  �مل�صاومة عليها، وال روؤية  يقبل 

و�ال�صتقالل �حلقيقي. و�أكد م�صعل على �أن حماولة حّل �لق�صية �لفل�صطينية ب�صيا�صة �لع�صا 

ور�صوة  �القت�صادي  باحلّل  ي�صمى  ما  �أو  “م�صمومة“،  وهي  باجلزرة  و�لبدء  و�جلزرة 

ال  �أمر  و�لقد�ص،  فل�صطني  هي  �لعرب  جوهرة  لتباع  �لعرب  �أمو�ل  من  يوؤخذ  مبال  �ملنطقة 

يقبل به �أحد. وحول ور�صة �ملنامة، دعا م�صعل �لعرب �إىل مقاطعتها، و�لرت�جع عن قر�ر�تهم 

بامل�صاركة فيها. ولفت م�صعل �لنظر �إىل �أن من كان لديه �أزمات د�خلية �أو �أجند�ت يف �ملنطقة 

ويريد �أن ي�صحي بفل�صطني من �أجلها �أو ��صرت�صاء لالإد�رة �الأمريكية �أو غريها فهو خمطئ، 

ال  مبا  ال  يلك  مبا  فليقامر  يقامر  �أن  �أر�د  “من  م�صيفاً:  فل�صطني،  بحّق  جرية  يرتكب  بل 
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يلك“.
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و��صل �لفل�صطينيون يف مدن �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ويف �ل�صتات، �حتجاجاتهم لليوم  	•
164

�لثاين على �لتو�يل �صدّ �نعقاد موؤمتر �ملنامة.

تو�فد عدد من �ل�صحفيني �الإ�رش�ئيليني للمرة �الأوىل �إىل �لعا�صمة �لبحرينية �ملنامة لتغطية  	•
�ل�صور  يبثون  و�أخذو�  �الزدهار“،  �أجل  من  “�ل�صالم  �صميت  �لتي  �القت�صادية  �لور�صة 

بالتز�من مع  �الجتماعي،  �لتو��صل  �لعرب على مو�قع  �ملتابعني  ��صتفزت  �لتي  و�لتعليقات 

لل�صحفيني  �لعام  ��صتنكر �الحتاد  �أخرى،  ناحية  نف�صها. من  بالور�صة  تنديد عربي و��صع 

�لعرب دعوة و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية للم�صاركة يف موؤمتر �ملنامة، وقال يف بيان، �إن �ملوؤمتر 

“�لذي دعت �إليه �الإد�رة �الأمريكية يف �إطار ما ت�صمى �صفقة �لقرن مرفو�ص من كافة �ل�صعوب 
165

�لعربية“.

عبت �ملعار�صة �لبحرينية عن رف�صها ملا يجري على �أر�ص �لبحرين من موؤ�مر�ت لت�صفية  	•
بالعار  يجري  ما  وو��صفني  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �عتذ�رهم  مقدمني  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

166
ونقطة �صو�ء على جبني �لبحرين و�لعرب كافة.

�لكهرباء  حمطة  لت�صغيل  �مل�صتخدم  بالوقود  غزة  تزويد  وقف  �الحتالل  �صلطات  قررت  	•
�لوحيدة يف �لقطاع، وذلك بعد تقلي�ص م�صاحة �ل�صيد يف بحر غزة �إىل 6 �أميال بحرية، وذلك 

بذريعة �حلر�ئق مب�صتعمر�ت غالف غزة �لتي �ندلعت بفعل �لبالونات �حلارقة �لتي �أطلقت 

167
من �لقطاع.

�الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �لقمة  �فتتاحه  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  	•
من  �إير�ن  ملنع  �ملر�ت  مئات  حتركت  �إ�رش�ئيل  فاإن  تعلمون  “كما  �لرو�صية:  �الأمريكية 

�لتمو�صع ع�صكرياً يف �صورية، يف �لوقت �لذي دعت فيه علناً و�رش�حة لتدمرينا“. و�أ�صاف: 

�إن�صاء جبهة ثانية  �أو  �إىل حزب �هلل،  �أ�صلحة  �إير�ن من تزويد  “لقد حتركنا مئات �ملر�ت ملنع 
�إ�رش�ئيل منع  “�صتو��صل  يف �ل�صمال �صدّنا من مرتفعات �جلوالن“. وتابع نتنياهو قائالً: 

�أي  على  بقوة  �إ�رش�ئيل  و�صرتد  ملهاجمتنا،  كمن�صة  جري�ننا  �أر��صي  ��صتخد�م  من  �إير�ن 

168
هجمات من هذ� �لقبيل“.

“�إ�رش�ئيل“ مثل  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  �ملو�صاد  Yossi Cohen، رئي�ص جهاز  قال يو�صي كوهني  	•
تهديد�ً  �أكرث  �أ�صبحت  لذلك  �الإنرتنت،  بعامل  حماطة  باتت  وغريها  �ملتطورة  �لعامل  دول 

يف  �الإنرتنت  تهديد  عامل  حول  موؤمتر  يف  م�صاركته  هام�ص  على  كوهني،  و�أ�صاف  و�صعفاً. 

169
جامعة تل �أبيب، �إن “�ملنظمات �الإرهابية بد�أت تك�صف �صعف هذ� �لتهديد وت�صتغله“.
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تعهد�ت  قدمت  �لدول  من  عدد�ً  �أن  �الأونرو�،  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص  كرينبول،  بيري  �أعلن  	•
لالإ�صهام يف دعم �الأونرو� مالياً، و�أن هذه �لتبعات رمبا بلغت حتى �الآن 110 ماليني دوالر 

170
كاإ�صهامات لتجاوز �ل�صائقة �ملالية �لتي تهدد �لوكالة.

ك�صفت �لقناة �لثانية للتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �عتقلت ثالثة ن�صطاء من  	•
حركة حما�ص، لال�صتباه باأنهم “كانو� يخططون لتنفيذ عملية يف �إ�رش�ئيل“. وقالت �لقناة �إن 

�ملعتقلني من نابل�ص، وخططو� لتنفيذ عملية يف “�إ�رش�ئيل“ خالل �نعقاد �ملوؤمتر �القت�صادي 

 
171

يف �لبحرين.

االأربعاء، 2019/6/26

قال وزير خارجية �لبحرين خالد بن �أحمد �آل خليفة، يف مقابلة مع “تايز �أوف �إ�رش�ئيل“ يف  	•
�ملنامة، �إن موؤمتر �ملنامة يكن �أن “يغريّ �للعبة“ مثل �تفاقيات كامب ديفيد بني “�إ�رش�ئيل“ 

�آمنة.  حدود  مع  كدولة  بالوجود  �إ�رش�ئيل  حّق  على  لب�ص  “بدون  خليفة:  �آل  و�أكد  وم�رش. 

�إ�رش�ئيل دولة يف �ملنطقة، وهي باقية، طبعاً“. و�أ�صاف قائالً: “نعتقد �أن �إ�رش�ئيل دولة باقية، 

ونريد عالقات �أف�صل معها، ونريد �ل�صالم معها“. وقال �لوزير �لبحريني: بينما قد تكون 

�إ�رش�ئيل  بحّق  تعرتف  �لتي  و�الأردن،  م�رش  با�صتثناء  �لوحيدة،  �لعربية  �لدولة  �لبحرين 

172
بالوجود، “�إننا نعرف �أن �أ�صقاءنا يف �ملنطقة يوؤمنون بذلك �أي�صاً“.

ذكرت �صحيفة معاريف �أن وزيري �ملالية �الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون و�لفل�صطيني �صكري  	•
ب�صارة �لتقيا يف �لقد�ص، بح�صور وزير �ل�صوؤون �ملدنية �لفل�صطيني ح�صني �ل�صيخ، ومن�صق 

�ل�صحيفة  و�أ�صارت  ركن.  �أبو  كميل  �للو�ء  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أعمال 

ب�صكل  تعقد  للقاء�ت  ��صتمر�ر  وهو  م�صرتكة،  ومدنية  �قت�صادية  ملفات  بحث  �للقاء  �أن  �إىل 

173
م�صتمر منذ �أربع �صنو�ت، ومل يتّم بحث �أي ق�صايا �صيا�صية خالله.

�إن  �إ�صماعيل هنية، معقباً على موؤمتر �ملنامة،  قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص،  	•
حركته لي�صت �صّد “رفع �حل�صار عن غزة و�ل�صفة، كما �أنها لي�صت �صّد تقدمي م�صاعد�ت 

“يكون  �أن  لذلك  ��صرتط  لكنه  �الحتالل“،  �صببها  �لتي  معاناته  و�إنهاء  �لفل�صطيني  لل�صعب 

�ملال �ملخ�ص�ص لذلك غري م�صي�ص“. وقال: “�أي مال يدفع الإنهاء تلك �ملعاناة، يجب �أن يكون 

غري م�صي�ص، �أو م�رشوط، وال على ح�صاب �لقد�ص �أو �لثو�بت �أو �ل�صيادة �أو حّق �لعودة، �أو 

�ملنامة،  �لفل�صطيني من موؤمتر  �ل�صعب  �ل�صالح و�ملقاومة“. وعدّ هنية موقف  على ح�صاب 

174
مبنزلة “�لكلمة �لقوية و�ملدوية، لكل من يفكر بالتو�طوؤ �صّده“.
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 ،2019/9/17 يف  �ملقررة  �النتخابات  خلو�ص  جديد  حزب  تاأ�صي�ص  عن  بار�ك،  �إيهود  �أعلن  	•
�الإطاحة  يجب  �حلياد،  على  للبقاء  �ملنا�صب  �لوقت  لي�ص  “هذ�  �صحفي:  موؤمتر  يف  وقال 

ر�أيته  عاماً،   50 من  �أكرث  منذ  نتنياهو  “عرفت  قائالً:  بار�ك  و�أ�صاف  نتنياهو“.  بنظام 

عليه  فزت  لقد  له،  �صيا�صياً  مناف�صاً  كنت  جماالً...  �أقل  حلظات  ويف  �للحظات،  �أجمل  يف 

باالنتخابات“. ور�أى بار�ك �أن “نتنياهو يف نهاية طريقه �ل�صيا�صية، و�رشكاوؤه يف �الئتالف 

و�حلزب و�ملع�صكر على در�ية كاملة بهذه �حلقيقة، ومن �ملوؤ�صف �أنهم �أ�صيبو� ب�صلل بفعل 

175
�خلوف“.

ذكر تقرير �إ�رش�ئيلي �أنه على �لرغم من �جتماع م�صت�صاري �الأمن �لقومي لكل من رو�صيا  	•
و�لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل“، يف �لقد�ص، �إال �أنه مل يخل�ص �إىل قر�ر�ت عملية. وقال �ملحلل 

�لع�صكري يف �لقناة 13 �الإ�رش�ئيلية، �ألون بن د�فيد Alon Ben David، �إن �الأطر�ف �ملجتمعة 

�تفقت على ثالثة �أمور رئي�صية، وهي: “م�صتقبل �صورية �صوف يتحدد من خالل تفاهمات 

�أمريكية رو�صية“، و“�صورية لن تكون قاعدة لتهديد جار�تها“، و�آخرها �أن ��صتقر�ر �صورية 

176
يتعلق باإخر�ج �لقو�ت �الإير�نية.

��صتغرب رئي�ص �حلكومة �للبنانية �صعد �لدين �حلريري “ت�صكيك �لبع�ص يف موقف �حلكومة  	•
حيال موؤمتر �لبحرين“، قائالً من جمل�ص �لنو�ب: “�إن �حلكومة مع جمل�ص �لنو�ب �صّد هذه 

�ل�صفقة“. و�أ�صاف: “ال �أريد مز�يد�ت ود�صتورنا و��صح ال للتوطني“. وتوّجه �إىل �لرئي�ص 

على  نز�يد  �أاّل  و�أمتنى  �لرئي�ص،  دولة  يا  موقفك  مثل  �حلكومة  “موقف  بالقول:  بري  نبيه 

 
177

بع�صنا، وموقف لبنان مع �لفل�صطيني“.

وقالت  �ملحتلة.  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �صفارة  �فتتاح  على  عزمها  عُمان،  �صلطنة  �أعلنت  	•
�لد�عم  �ل�صلطنة  لنهج  “��صتمر�ر�ً  تويرت:  على  تغريدة  يف  �لُعمانية،  �خلارجية  وز�رة 

لها لدى دولة  �ل�صلطنة فتح بعثة ديبلوما�صية جديدة  �ل�صقيق، قّررت  �لفل�صطيني  لل�صعب 

فل�صطني على م�صتوى �صفارة“. وذكرت �أنّ وفد�ً من �لوز�رة �صيتوجّه �إىل ر�م �هلل ملبا�رشة 

178
�الإجر�ء�ت.

مع  حديث  يف  كو�صرن،  جاريد  و�صهره  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  قال  	•
�حلا�رشين  جميع  و�إن  هائالً“،  “جناحاً  حققت  �ملنامة  ور�صة  �إن  �الأو�صط“،  “�ل�رشق 
ومرهون  ممكن  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �القت�صادي  �لتحول  �أن  على  يجمعون 

لل�صق  �لتطرق  تفادي  على  كو�صرن  وحر�ص  �الأمن.  و�إحالل  �ل�صيا�صي  باال�صتقر�ر 

 �ل�صيا�صي �خلا�ص بخطة “�ل�صالم“، لكنّه ر�أى �أن �أي ت�صوية �صيا�صية مقبلة �صتكون “بني
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�جلانبني.  من  تنازالت  ت�صمل  �أن  وينبغي  �الإ�رش�ئيلي“،  و�ملوقف  �لعربية  �ل�صالم  مبادرة 

كما د�فع كو�صرن عن خطته �القت�صادية، وقال �إنها “لي�صت ر�صوة“، �أمام �النتقاد�ت ب�صاأن 

179
غياب �أي �إ�صارة �إىل �مل�صتعمر�ت ونقاط �لتفتي�ص و�الحتالل.

اخلمي�س، 2019/6/27

�قتحم متظاهرون غا�صبون مبنى �ل�صفارة �لبحرينية يف �لعا�صمة �لعر�قية بغد�د، �حتجاجاً  	•
على “�صفقة �لقرن“، و�حت�صان �لبحرين ور�صة �ملنامة �لتي ناق�صت �جلو�نب �القت�صادية 

من �خلطة. ومتكن �ملتظاهرون من �ل�صعود على مبنى �ل�صفارة، ورفعو� �لعلم �لفل�صطيني 

فوقها، و�أحرقو� �لعلم �الإ�رش�ئيلي، ورددو� �صعار�ت وهتافات �صدّ حكومة �لبحرين، تاأييد�ً 

180
للق�صية �لفل�صطينية ودعماً لها.

عقار�ت  لي�صت  �لوطنية  �حلقوق  �أن  على  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد  	•
�حلرية  ي�صمن  �لذي  �ل�صيا�صي  للحّل  “�لتو�ّصل  �أن  على  م�صدد�ً  باالأمو�ل،  وتباع  ت�صرتى 

�قت�صادية،  �أو م�صاريع  �أي بر�مج  �أن ي�صبق  و�لكر�مة و�ال�صتقالل و�لعد�لة ل�صعبنا، يجب 

ت�صارك فل�صطني يف ور�صة  لذ� مل  للجميع،  �ال�صتقر�ر و�الأمن  ُيوجد  �أن  �صاأنه  الأن ذلك من 

181
�لعمل �الأمريكية �لتي �نعقدت منذ يومني يف �ملنامة“.

�أي  “�صتف�صل  �حلركة  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد  	•
لي�صت  “فل�صطني  �إن  مرزوق  �أبو  وقال  وثو�بته.“  �لفل�صطيني  �صعبنا  حقوق  مت�صّ  �صفقة 

�أن �لق�صية �لفل�صطينية  عقار�ً للبيع و�ل�رش�ء، وحقوق �صعبنا ال تباع وال ت�صرتى“، مردفاً 

182
ق�صية �صيا�صية بامتياز ولي�صت �قت�صادية.

��صت�صهد �صاب و�أ�صيب �أربعة �آخرون خالل مو�جهات بني ع�رش�ت �ل�صبان وقو�ت �الحتالل  	•
183

�الإ�رش�ئيلي يف بلدة �لعي�صوية �صمال �لقد�ص �ملحتلة.

�ل�رش�ع  بخ�صو�ص  و��صنطن  تتبعه  �لذي  �لنهج  �أن  �لرو�صية  �خلارجية  وز�رة  عدّت  	•
�لرو�صية،  �خلارجية  وقالت  بناء.  غري  �لبحرين،  لقاء  ذلك  يف  مبا  �الإ�رش�ئيلي،  �لفل�صطيني 

يف بيان لها، �إن �خلطة �القت�صادية، �لتي متت مناق�صتها يف ور�صة �لبحرين و�لتي تت�صمن 

غري  خطوة  دوالر،  مليار   50 بقيمة  �لفل�صطينيني  ل�صالح  م�صاريع  و�إقامة  ��صتثمار�ت 

184
بناءة.

27 حريقاً، جر�ء �لبالونات  �صهدت �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية �ملحاذية لقطاع غزة �ملحا�رش  	•
بال�صهور  و�حد  يوم  يف  تندلع  حر�ئق  عدد  �أكب  وهو  �لقطاع،  من  تطلق  �لتي  �حلارقة 
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�الأخرية، بح�صب �ملوقع �الإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت. ونقل �ملوقع عن �صكان يف 

�مل�صتعمر�ت قولهم: “�لو�صع ال يحتمل، ن�صهد هنا حرباً يومية و�حلكومة �صامتة، �صكان 

185
غالف غزة �أ�رشى �لو�صع �الأمني وال خمرج باالأفق“.

�نتقد �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت، �لذي حتدث يف موؤمتر  	•
يف  �مل�صاركة  عدم  �لفل�صطينيني  قر�ر  �لقد�ص،  غربي  يف  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  تنظمه 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �لعار  ومن  �ملنامة،  موؤمتر  من  للتو  “عدت  وقال:  �ملنامة.  موؤمتر 

ر�صالتنا  �صوهو�  لقد  �حل�صور.  بعدم  �الآخرين  �إقناع  وحماولة  �حل�صور،  عدم  �ختارت 

م�صطلحات  �صّماه  ما  �أن  غرينبالت،  وذكر  ينجحو�“.  مل  لكنهم  تقدمنا.  تقوي�ص  وحاولو� 

وال  غام�صة،  دولياً“  بها  �ملعرتف  و“�ملعايري  �ملتحدة“  �الأمم  و“قر�ر�ت  �لدويل“  “�لقانون 
توفر حالً قابالً للتنفيذ الإنهاء �ل�رش�ع. ودعا �إىل ��صتبد�ل م�صطلح “�مل�صتوطنات“ باالأحياء 

و�ملدن، ر�ف�صاً عّدها عقبة يف طريق �ل�صالم، وباملقابل �صدد على �أنه مّت ��صتخد�م �لالجئني 

�ل�رش�ع  �أن  على  م�صدد�ً  �ملخيمات،  يف  �إبقائهم  بعد  �صيا�صية  لعبة  يف  كبيادق  �لفل�صطينيني 

“�الإرهاب  �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي لي�ص �ل�رش�ع �الأ�صا�صي يف �ملنطقة. وقال غرينبالت: 

 من قبل حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي مل يوؤدِّ �إال �إىل ��صتمر�ر �ملعاناة و�لبوؤ�ص للفل�صطينيني يف

186
غزة“.

اجلمعة، 2019/6/28

“مّت  �إنه  �إ�رش�ئيلي، مل تك�صف عن ��صمه،  �لبث �الإ�رش�ئيلية )مكان(، عن م�صدر  نقلت هيئة  	•
�لتو�صل �إىل �تفاق هدنة ]جديد يف قطاع غزة[ مع حما�ص برعاية �الأمم �ملتحدة“. و�أ�صافت �أن 

“�التفاق يت�صمن وقف �إطالق �لبالونات �حلارقة من قطاع غزة وغريه من �الأعمال �لعد�ئية، 
“�إ�رش�ئيل“  �أن  �إىل  �مل�صدر  و�أ�صار  �الأخرية“.  �الإ�رش�ئيلية  �لعقابية  �الإجر�ء�ت  �إلغاء  مقابل 

�إىل  �إ�صافة  �لقطاع،  �ل�صيد قبالة �صو�طئ  �أممي وم�رشي بتو�صيع منطقة  ��صتجابت لطلب 

187
نقل �ملحروقات.

على  ي�صار،   – �لو�صط  باأحز�ب  ي�صمى  ما  روؤ�صاء  �الإ�رش�ئيلية،  �ملعار�صة  �أقطاب  �عرت�ص  	•
�تفاق �لتهدئة بني �حلكومة �الإ�رش�ئيلية وحركة حما�ص. ور�أى رئي�ص حزب كاحول الفان، 

بني جانت�ص، �أن �التفاق “يثبت �أن حما�ص متُلي �الأمور على نتنياهو. لي�ص هكذ� ي�صنعون 

لي�صت  “هذه  �أن  �أ�صكنازي،  غابي  الفان  كاحول  حزب  يف  �لقيادي  ر�أى  كذلك  �لردع“. 

�لكني�صت  ع�صو  وقال  يتجاهلهم“.  هو  و�الآن  �لغالف،  �صكان  عن  تخلى  ونتنياهو   تهدئة. 
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تهدئة  �تفاقات  ولي�ص  �الأمد،  طويل  حّل  هو  “�ملطلوب  �إن  �لعمل،  حزب  من  بريت�ص،  عمري 

م�صكوك بها وال ت�صاوي �لورق �ملكتوبة عليه، ويتم �لتخلي مرة �أخرى عن �جلنود و�ملو�طنني 

188
وو�صعه باأيدي حما�ص. حما�ص تلعب بنتنياهو“.

م�صري�ت  من  “فلي�صقط_موؤمتر_�لبحرين“  جمعة  يف  �مل�صاركني  �الحتالل  قو�ت  قمعت  	•
�لعودة �ل�صلمية على �حلدود �ل�رشقية لقطاع غزة. و�أكدت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية بغزة، 

189
�إ�صابة 50 مو�طناً بينهم م�صعفني، بر�صا�ص �الحتالل.

قال نائب رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة خليل �حلية �إن حركته �صتقف بكل قوة وحزم  	•
�لبحرين  موؤمتر  يف  �صارك  من  كل  �أن  موؤكد�ً  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ت�صفية  م�صاريع  �أمام 

�صيندم. وقال �حلية، يف كلمة له خالل م�صاركته يف جمعة ي�صقط موؤمتر �لبحرين يف خميم 

حا�رشنا  ت�صتهدف  �لتي  �مل�صاريع  هذه  ونف�صل  باملر�صاد  “�صنقف  غزة:  �رشق  �لعودة 

�أنه  �لبحرين حمل نذور ف�صله، وولد ميتاً، وكل �ملوؤ�رش�ت تدلل على  وم�صتقبلنا، وموؤمتر 

190
ف�صل مبن ح�رش، ولن جتد خمرجاته ال �أر�صاً وال �صماء وال �صعباً ينفذها“.

قناة  مع  مقابلة  يف  خليفة  �آل  حممد  بن  �أحمد  بن  خالد  �ل�صيخ  �لبحرين  خارجية  وزير  قال  	•
“لل�صلطة  �أن  مو�صحاً  لل�صالم“،  �صيا�صية  خطة  �أي  عن  �الآن  �إىل  ن�صمع  “مل  �لعربية: 

�أكد  �لقرن“،  بـ“�صفقة  ي�صمى  ما  وعن  موقفنا“.  حترتم  وهي  نحرتمه،  ر�أياً  �لفل�صطينية 

�لوزير �أن “�ل�صفقة تكون بني طرفني وال نعلم �أي �صيء عما ي�صمى �صفقة �لقرن“، ولفت 

�لنظر �إىل �أن خطو�ت �لتطبيع تكون برفع علم وفتح �حلدود، مو�صحاً �أنه حتدث “لو�صائل 

191
�إعالم �إ�رش�ئيلية الإي�صال موقفنا مبا�رشة ل�صعبها“.

�لبحرين،  يف  تو�جدها  عن  �ل�صابقة،  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وزيرة  ليفني  ت�صيبي  ك�صفت  	•
ولقائها مع وزير �خلارجية، خالد بن �أحمد �آل خليفة. وكتبت ليفني يف تغريدة على تويرت �أنها 

�لتقت �آل خليفة، و�أنها �أطلعته على �لتقدير �لعميق لتوجهاته �ملبا�رشة للجمهور �الإ�رش�ئيلي، 

و“�أهمية �ملو�قف �ملعتدلة �لتي عّب عنها“، على حّد قولها. وعر�صت يف ح�صابها على تويرت 

192
�صور�ً لن�صاء بحرينيات حتت عنو�ن “ير�صلن بتحياتهن“.

وو�صفهم  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  هجوماً  �ل�صمري  فهد  �ل�صعودي  �الإعالمي  �صّن  	•
ت�رشيحات  والقت  يهودي“.  “معبد  هو  �الأق�صى  �مل�صجد  و�أن  �رشف“،  بال  بـ“�ل�صحادين 

تلك  ��صتهجنو�  �لذين  �لتو��صل،  مو�قع  رو�د  بني  وو��صعة  غا�صبة  فعل  ردود  �ل�صمري 

�لت�رشيحات. وقال �ل�صمري يف مقطع فيديو متد�ول على مو�قع �لتو��صل، �إن “�لفل�صطينيني 
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�أن  معتب�ً  �لعامل“،  يف  �مل�صاجد  من  �الآالف  مئات  لديهم  و�مل�صلمني  �رشف،  وبال  �صحادون 

193
“�ل�صالة يف م�صجد باأوغند� �أ�رشف من �ل�صالة بالقد�ص ومن �أهلها“.

ال�صبت، 2019/6/29

�رتفع عدد �مل�صابني جرّ�ء �عتد�ء قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيليّ على �ملتظاهرين يف �لعي�صويّة  	•
من  حماوالت  و�صط  �إ�صابة،   80 �إىل   ،2019/6/27 �خلمي�ص  م�صاء  منذ  �ملحتلة،  بالقد�ص 

194
�الحتالل لعرقلة عمل �لطو�قم �لطبيّة.

�ملركز  مع  حو�ر  يف  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال  	•
يف لل�صلطة  بغزة  �حلكم  مقاليد  ت�صلم  �أن  يكن  هل  �صوؤ�ل  على  رد�ً  لالإعالم،   �لفل�صطيني 

بغزة  �حلكم  مقاليد  ن�صلم  حتى  �حتالل  قوة  ل�صنا  “نحن  ذلك؟:  �رشوط  هي  وما  �هلل؟  ر�م 

لل�صلطة �لفل�صطينية ونرحل، نحن يف بلدنا، ونحن �رشكاء يف �إد�رة �صاأننا �لفل�صطيني �صو�ء 

يف ر�م �هلل �أو غزة“، م�صدد�ً على �أن هذه “�لعقلية يجب �أن ننبذها من بيننا، فال يوجد حاكم 

و�لقيادة  �لقياد�ت،  وتتعاقب  قيادته  يختار  فل�صطيني  �صعب  هنالك  د�ئم،  حمكوم  �أو  د�ئم 

تتوىل �صاأنه دون �إمالء�ت خارجية وال يوجد لدينا �أي �رشط على �لوحدة �لفل�صطينية �إطالقاً 

195
�صوى ما هو معروف من مو�قف نريد �أن نكون فيها �صو��صية كاأ�صنان �مل�صط“.

االأحد، 2019/6/30

�صفري  مب�صاركة  �صلو�ن،  ببلدة  حلوة  و�دي  حي  �أ�صفل  نفقاً  �الحتالل  �صلطات  �فتتحت  	•
لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  و�ملبعوث  فريدمان،  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  يف  �ملتحدة  �لواليات 

“جمعية  �أن  �صلو�ن  حلوة/  و�دي  معلومات  مركز  و�أو�صح  غرينبالت.  جاي�صون  �ل�صالم 

من  ويبد�أ  �حلجاج“،  “طريق  �مل�صمى  �لنفق  من  �الأول  �ل�صق  �فتتحت  �ال�صتيطانية“  �إلعاد 

حلوة“  و�دي  “ملعب  حلوة  و�دي  طريق  منت�صف  �إىل  و�صوالً  �لعني،  �صارع  �صلو�ن  عني 

 بطول 350م وعر�ص 7م، و�صيتم �النتهاء من �لعمل فيه بعد نحو عام لي�صل �إىل �صاحة باب

196
�ملغاربة.

ب�صبب  �عتقاله  بعد  ميالة،  �أبو  �صالح  �الأعمال  رجل  عن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أفرجت  	•
معاريف  �صحيفة  وقالت  �ل�صلطة.  قاطعتها  �لتي  �القت�صادية  �ملنامة  ور�صة  يف  م�صاركته 

 �الإ�رش�ئيلية �إن �الإفر�ج عن �أبو ميالة مّت بعد خطاب �أر�صلته �ل�صفارة �الأمريكية، وحمل �صيغة

197
تهديدية.
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�أثنى رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو على وزير خارجية �لبحرين خالد بن �أحمد  	•
�آل خليفة �إثر ت�رشيحاته ب�صاأن “�إ�رش�ئيل“. وقال نتنياهو �إن هذه هي ت�رشيحات يف “غاية 

�إىل قوة كبرية يف  �إ�رش�ئيل  �لتي حتول  �لتي ننتهجها،  �ل�صيا�صة  تاأتي نتيجة  �الأهمية، وهي 

198
�ملنطقة و�إىل قوة عاملية �صاعدة“، ح�صب بيان للناطق با�صمه.

ميد�ين  م�صت�صفى  لبناء  بد�أت  �مل�صح  مرحلة  �إن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت  	•
(، مع 16 ق�صماً خمتلفاً بالقرب من حاجز 

2
دويل �صخم تبلغ م�صاحته 40 دومناً )40 �ألف م

بيت حانون/ �إيرز �صمال قطاع غزة. وبينت �أن فريقاً طبياً دولياً �صيدير �مل�صت�صفى، و�صيتم 

199
متويله من قبل منظمة �أمريكية خا�صة مبو�فقة “�إ�رش�ئيل“.

�صادقت حمكمة �الحتالل �ملركزية يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة على �رشعنة وتاأهيل 2,000 وحدة  	•
200

�صكنية ��صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية، بنيت دون تر�خي�ص، وتخ�صع لنز�ع قانوين.

�الحتالل  بر�صا�ص  �رتقو�  �صهيد�ً،   84 �إن  فل�صطني،  �صهد�ء  الأ�رش  �لوطني  �لتجمع  قال  	•
�أن من  بيان �صحفي،  �لتجمع، يف  و�أو�صح   .2019 �صنة  �الأول من  �لن�صف  �الإ�رش�ئيلي، يف 

8 �صيد�ت و19 طفالً. و�أ�صار  59 من حمافظات غزة، و25 من �ل�صفة، بينهم  بني �ل�صهد�ء، 

�لتجمع �لوطني الأ�رش �صهد�ء فل�صطني، �إىل �أن عدد جثامني �ل�صهد�ء �ملحتجزة لدى �الحتالل 

201
منذ بد�ية �ل�صنة، بلغ 12 جثماناً، وبذلك يرتفع عدد �جلثامني �ملحتجزة �إىل 266 �صهيد�ً.

وقال  �لقرن“.  لـ“�صفقة  �لقاطع  بالده  رف�ص  �أردوغان،  طيب  رجب  �لرتكي،  �لرئي�ص  �أكد  	•
�أردوغان، يف مقابلة مع قناة �أن تي يف NTV �لرتكية، �إنه “من �مل�صتحيل بالن�صبة لرتكيا �أن 

202
تقبل �أبد�ً“ خطة “�ل�صالم“ �الأمريكية يف �ل�رشق �الأو�صط.
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